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Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2023 
Mødet blev afholdt på Restaurant Tarantini. 

 

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

 

1: Velkomst ved Hans 

 

2: Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19.01.2023 blev godkendt og underskrevet af de relevante 

deltagere.  

 

3: Regnskab 2022 

Årsregnskabet blev gennemgået af Elin og Jan, godkendt og underskrevet af de relevante 

deltagere.  

 

4: Planlægning af generalforsamlingen onsdag den 1. marts 2023 

Bestyrelsen holder formøde kl. 18:00, mens selve generalforsamlingen starter kl. 19:00. 

Formanden skriver beretningen. Næstformanden vil gennemgå de relevante regnskabstal for de 

fremmødte. Formanden udsender regnskabet senest 1 uge før generalforsamlingen.  

 

5: Indkøb af smørrebrød til tilmeldte til generalforsamlingen 

Der er p.t. 23 tilmeldte deltagere. Per sørger for at bestille smørrebrød.  

 

6: Telefon- og e-mail-liste 

Både ejere og lejere er blevet spurgt, om de ønsker at stå på denne liste. Hans rykker for de 

manglende svar. Listen vil kun blive udleveret til de beboere, som aktivt har tilmeldt sig. Dermed 

opfylder vi reglerne for GDPR (persondatalovgivningen). 

 

7: Forslag til udvidelse af cykelskur 

Hans viste et forslag til forlængelse af det eksisterende cykelskur. Bestyrelsen er enig om at gå 

videre med ”gavlløsningen”. Knud og Hans indhenter priser.  

 

8: Elevatorer 

Pr. 01.07.2023 skifter vi til et nyt servicefirma, Bravida. Samtidig vil der blive foretaget en 

gennemgang. Når rapporten foreligger, vil vi foretage betaling.  
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9: Nye beboere 

Lejligheden 1.tv. i nr. 10 er blevet udlejet til 2 fynboere. Der er sørget for et velkomstbrev.  

 

10: Diverse 

Formanden er nu blevet oprettet i systemet MitID – Privat, Erhverv. Ejerforeningen er således 

godkendt de næste 3 år.  

 

I tilfælde af dødsfald blandt Ejerforeningens beboere vil der blive givet en buket til evt. efterladte. 

 

11: Kommende møder 

Generalforsamlingen onsdag den 01.03.2023.  
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