
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I AB ISTEDGADE 66-84 23. APRIL 2019 

Til stede: Gustav, Karl, Christian, Lise, Louise, Sune 

Dagsorden 23. april 2019 kl. 18:00 – 19:30 

1. Input til dagsorden 

Ingen yderligere input. 

2. Nyt fra bestyrelsesmailen  

Der har været videre korrespondance vedrørende valuarvurdering.  

 

Henvendelse fra andelshaver om tidsbegrænset (6 måneder) udlejning af enkelt værelse i nr. 70, 

2.  Godkendelse givet af bestyrelsen. Sune skriver godkendelse til andelshaveren. 

 

Vedrørende boet efter Vibeke Jørgensen (forhenv. 70, 1.): Administrator spørger, om de sidste 

10.000 kr. kan udbetales. Der er korrespondance mellem administrator og vicevært vedrørende 

omkodning af nøgler. Herefter kan pengene udbetales. Administrator er orienteret om dette. 

 

Trappevask: Henvendelse fra andelshaver vedrørende eventuelt nyt vaskefirma. Bestyrelsen vil 

kigge på dette ved lejlighed. 

 

3. Bestyrelseslokale og udlån:  

a. Opfølgning på om folk, der står på kalenderen har sendt mail også.  

Der er skrevet i kalenderen, men ikke per mail. Dette indskærpes på 

generalforsamlingen samt med selvstændig seddel ved fysisk kalender. 

 

b. Andet opfølgning, justering? 

Intet yderligere 

4. Opfølgning på vedligeholdelsesplanen (hvis der er noget nyt) 

Gustav og Kasper (vicevært) har aftalt at mødes med Uffe fra 2Work for at gennemgå omfanget 

af de opgaver, der er anført i vedligeholdelsesplanen og koordinere arbejdet.  

 

5. Generalforsamling 2019 

a. Nye indkomne forslag? Omdeling evt.? 

Ingen indkomne forslag per d.d. i bestyrelsesmailen. 

b. Bestyrelsesvalg: Hvem genopstiller, hvem er allerede valgt for 2 år? 

Karl, Sune og Peter er ikke på valg. Suppleanterne: Line, Lise, Simon og Mette er på valg, 

da kun 1 års valgperiode. Øvrige er på valg. 

c. Beretning  

Bestyrelsen drøftede den mundtlige beretning. 

 

6. Skimmelsvampesag, noget nyt? 



Gustav har talt med andelshaveren. Svampen er væk nu. Andelshaver tager kontakt, hvis det 

opstår igen.  

7. Bestyrelsesweb – gennemgang ved Christian? 

Christian gennemgår ved næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Næste møde: Fastlægges umiddelbart efter GF med evt. nye medlemmer af bestyrelsen.   

 

9. Evt. 

 


