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1. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt uden bemærkninger 
 

2. Godkendelse af referat: 
Godkendt uden bemærkninger 

 
3. Orientering: 

Formanden giver udtryk for nogen bekymring over den måde administrator varetager 
de opgaver vi betaler for, heriblandt den alt for lange svar tid på forespørgsler. 
Bestyrelsen har derfor udbedt sig et møde med administrator for at afklare denne 
bekymring og samtidig vil bestyrelsen se på muligheden for at skifte andet 
administrations selskab. 
 

4. Økonomi: 
Ved gennemgang af økonomien finder bestyrelsen, at vi betaler alt for mange gebyrer 
til Danske Bank. Bestyrelsen vil efter mødet med administrator se på muligheden for 
at skifte til anden bank – måske en andelskasse 
 
 



7. Sager: 
1. Efterbetaling af altan – Vi afventer møde med administrator 
2. Dørtelefoner – Låsesmeden arbejder og er færdig med halvdelen, men har  problemer 

med at fremskaffe reservedele – arbejdet forventes færdigt i uge  26 
3. TV-løsning: Vores gamle aftale med TDC er opsagt og nyt tilbud med mulighed for 

individuel løsning er ved at blive udarbejdet. 
4. Internet løsning: Fiberby er nu færdige med deres arbejde og alle er gratis tilkoblet frem 

til d. 9/7. 
HUSK! tilmelding til Fiberby hvis man ønsker denne internetløsning!! 
Efter d. 9/7 er det kun de der ønsker Fiberby der vil være tilkoblet, tilkobling efter 9/7 
koster 250 kr. 
 

5. Vaskeri: Bestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen meldinger om tiltag fra 
vaskerigruppen. Bestyrelsen formoder at vaskerigruppen er gået i opløsning? 

 
6. Vedligeholdelsesplan: Malerarbejdet er nu afsluttet og afslibning af trapperne starter i 

indeværende uge. Hovedtrappen vil blive afspærret (dog ikke postkasserne) i 3-4 dage. I 
disse dage SKAL bagtrappen benyttes. Afspæring vil blive opsat! 

 
7. Bestyrelsen arbejder videre med:  Vandsikring af kælderen 

Opsætning af postkasse til bestyrelsen 
Forundersøgelse af solfangere 
Forundersøgelse af mulighed for elevator 
Enerigcheck af ejendommen 
Tagrender til altanerne 
Videreudbyggelse af Margurittens web 
domæne og brug af samme. 

 
 

Næste bestyrelsesmøde er er mandag d. 13. august kl. 19.00 hos Peter 


