
Den 13. marts 2015 
 
 
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2015 
 
Tilstede: Marianne Langthaler (ML), Peter Vestervig (PV), Vibeke Rischel (VR) og Johan Bauer 
(JB).  

Mødeleder: VR 

Referent: ML 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Underskrift af referat  

3. 5 års gennemgang (VR) 

 Dansk Boligbyg 

4. Administrator 

5. Generalforsamling 2015 

6. Drift og vedligeholdelse 

 Vedligeholdelsesplan 

 Vestforbrænding/fjernvarme  

7. Have / legeplads 

8. Nyt fra grundejerforeningen  

9. Evt. henvendelser fra medlemmer + opfølgning på tidligere henvendelser 

10. Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referatet fra sidst blev underskrevet.  

3. 5 års gennemgang (VR) 

 Dansk Boligbyg – intet nyt 

4. Administrator – intet nyt 

5. Generalforsamling 2015 

 Kongemosen er reserveret til den 16. april 2015 kl. 19.00 

 VR og PV holder møde med Peter Westerdahl og Per Rønn Andreassen fra DEAS 
omkring budgettet og opdateret vedligeholdelsesplan 

6. Drift og vedligeholdelse 

 Opdatering vedligeholdelsesplanen ikke modtaget – møde med Per Rønn 
Andreassen næste uge. 

   Vestforbrænding/fjernvarme – Der er lagt fjernvarmerør ind i gennem væggen i 
kælderen. Parkeringspladsen og fortovet er ved at blive reetableret. VR kontakter 
PRA omkring opfølgning på den endelig reetablering og finish. 

7. Have / legeplads 

 PV og VR laver skilte til cykelskurene, om at disse tilhører Ejerforeningen TVG1, 
Søndergårds Alle 45-51, da disse er fyldt med cykler, der ikke har ejerforeningens 
tilhørsmærke. Cykelmærkater kan rekvireres hos bestyrelsen og vil kunne fås på 
generalforsamlingen. 

8. Grundejerforeningen.  

 Jens Jørgen Kristensen er gået af som formand for grundejerforeningen. Ny 
formand er John Olsen fra KAB, der repræsenterer Søfryd og Sønderhaven. 

 

9. Evt. henvendelser fra medlemmer + opfølgning på tidligere henvendelser 

 Der er igen modtaget henvendelser vedr. manglende rengøring. Henvendelserne er 
videresendt til DEAS ved Morten Elholm. 

 Der er modtaget en henvendelse vedr. mange sko på opgangen. Bestyrelsen 
opfordrer til, at man jf. husordenen retter henvendelse til den pågældende nabo, 
hvis det er et vedvarende problem. 

10. Eventuelt 

 
 


