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Referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2022 
Mødet blev afholdt hos Rita. 

 

Deltagere: Jan, Per, Kai, Hans, Margrethe, Knud og Rita (referent). 

 

1: Velkomst ved Rita 

 

2: Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 01.09.2022 blev godkendt og underskrevet af de relevante 

deltagere. Som formand opbevarer Hans en papirkopi af referaterne.  

 

3: Budget 2022 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. Bortset fra elevatorerne følger vi helårsbudgettet. Jan 

udarbejder budget 2023. 

 

4: Cykelskur – oprydning, fliser 

NB: Det er nu sidste chance for at få sat afmærkning på vores respektive cykler.  

 

Der er indhentet et tilbud på kr. 17.000,- for lægning af fliser vest for cykelskuret. Tages op på den 

kommende generalforsamling. 

 

5: Elevatorer – nye tilbud 

Der er modtaget 4 tilbud, som bliver evalueret. Kai og Per udarbejder et sammenligningsskema.  

 

6: Afsaltningsanlæg 

En motor er blevet repareret. Salt bliver leveret i 25-kg sække. 

 

7: Rengøring 

Status for rengøringen blev gennemgået. Den foretages hver anden tirsdag. Kai undersøger 

kontraktforhold. 

 

8: Solceller, salg af strøm til Vindstød 

Foreningen er nu tilmeldt hos Vindstød. Trådte i kraft pr. 11.11.2022.  

 

9: 5-års gennemgang marts 2021 - status 

De beboere, som stadig mangler at få udbedret nogle af punkterne i de afleverede skemaer, skal 

rykke Mickey for svar – stadig med kopi til bestyrelsen.  
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10: Fællesindkøb – filtre og pærer 

Beboerne er glade for initiativet. Mange har købt – også fra de andre etaper – og der er opnået 

ekstra rabat. Evt. overskud går til ejerforeningen. 

 

11: Diverse 

Det blev foreslået at anskaffe et flytbart bordtennisbord til en pris af ca. 6.000,- kr. Forslaget blev 

vedtaget. Bordet opstilles i kælderen til fælles afbenyttelse.  

 

12: Kommende møder 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 19.01.2023 kl. 19:00 hos Kai i nr. 12, 3.tv. 

 

Indkaldelse til generalforsamlingen onsdag den 1. marts 2023 skal udsendes senest 31.01.2023, 

Regnskabet medsendes, hvis det er færdigt – evt. senere i separat udsendelse. 
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