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Dagsorden for bestyrelsesmøde  27. marts 2019  
Deltagere: Henrik Reimers, Eva Tryti, Siff Døssing.  Referent: Trine Middelbo 
 
1. Dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
2. Planlægning af foreningens fælles arbejdsdag 27. april 
Tilmeldingslister vil blive sat op i opgangene og vi håber, at I har lyst 
til at spise frokost sammen. Der er masser af spændende og vigtige 
opgaver og vi glæder os til en hyggelig arbejdsdag sammen med jer. 
Hvis I har nogle forslag til opgaver, så meld gerne ind i gruppen på 
facebook eller tag dem med på dagen! 
 
3. Status på salg af Jan Herlevs lejlighed 
Der var ikke nogle internt interesserede, så lejligheden sendes ud på 
den eksterne venteliste snarest.  
 
4. Ventelister 
 Nedenfor de nye regler:  
 
Regler for opskrivning og varetagelse af venteliste i A/B 
Margueritten.  
Alle interesserede kan i marts måned skrives op på venteliste i A/B 
Margueritten på mailen marguerittens@gmail.com.  
 
En gang om året sendes en mail ud til ventelisten, hvor der inden for 
en frist på 14 dage skal svares for at holde sin plads på listen.  



 
Desuden skal der altid svares på tilbud om ledig lejlighed, hvis man vil 
beholde sin plads på listen. 
 
To bestyrelsesmedlemmer varetager listen og redegør en gang om 
året for status på listen for den øvrige bestyrelse, som derefter 
godkender den.  Desuden redegøres der årligt for ventelisten på 
foreningens generalforsamling. 
 
Alle beboere i A/B Margueritten kan til enhver tid få fremlagt listen 
ved at møde op på foreningens bestyrelsesmøder.  
 
5. Margueritten.mononet.dk  
Hjemmesiden nedlægges for ikke at komme i strid med 
GDPR-reglerne/den nye datalovgivning. På hjemmesiden har der ind 
til nu været gemt referater mv. Disse er stadig tilgængelige og kan 
altid tilgås ved henvendelse til bestyrelsen.  
 
6. Aarstiderne 
Bestyrelsen henstiller til, at beboere, der får leveringer i Aarstidernes 
kasser (som efterlader dybe ridser på reposerne), om at få leveret 
deres varer på fliserne neden for trappen. Det er ikke optimalt, men vi 
håber, at det kan fungere. Der er ikke konstateret problemer med 
andre kasser, så der er ikke noget, der taler imod at få leveret fra 
andre udbydere.  
 
7. Fratrædelse 
Ulla Friberg fratræder som bestyrelsesmedlem. Tak for samarbejdet 
og indsatsen til Ulla.  
 
8. Evt. 
Bestyrelsen mødes den 7. april for at tage en tur fra kælder til kvist og 
næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 24. april. Bestyrelsen 



henstiller til, at man henvender sig, hvis man har spørgsmål og input 
til bestyrelsens arbejde.  


