
Ejerforeningen Tvillingegård 1. Søndergårds alle’ 45-47-49-51.   

2760 Måløv. 
 

Dato:  04-05-2015 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01 

Dato: 30-04-2015 

 

Deltager :  

Formand: Jens jørgen Kristensen (jjk) 

Næstformand: Andreas Engel  (ae) 

Kasser: Jens Jørgen Kristensen (jjk) 

Web-master: Seyhan Köycü (sk) 

Medlem: Palle Hansen (ph) 

Medlem: Flemming Jaque. (fj) 

Referent. Jjk 

 

Konstitueringen er som ovenfor noteret, ind til næste møde hvor der vil blive taget stilling til 

omfanget af de opgaver der skal udføres af kasseren. 

 

Bestyrelsen fordelte følgende opgaver : 

Ansvarlig: ph 

Opfølgning/status for 5 års gennemgang der ikke er afsluttet og garantistillelse der ikke er 

nedskrevet til 0,00 kr. som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 13 november 2014. 

 

Ansvarlig: jjk 

Jjk kontakter DBB. Med oplysningen om den nye bestyrelse for ejerforeningen, samt de nye 

kontaktpersoner (jjk og ph.) 

 

Ansvarlig: jjk 

Der skal indhentes oplysninger/kontrakter på de aftaler der er indgået, således at vi kan få et 

overblik på de leverandører der er tilknyttet Tvillingegård 1. 

Vibeke Rischel kontaktes for et møde, vedr. dato for en overdragelse af foreningens aktiviteter. 

 

Ansvarlig: sk 

Foreningens hjemmeside der udbydes fra Surftown og med firmaet Nas-Backup som webmaster 

undersøges, således at foreningen fremover selv vil ajourfører siden, eventuelt oprette en ny gratis 

side, med en besparelse på kr.5.200. årligt. 

 

Ansvarlig: fj  

Vi har en måtteservice der måske kan udføres til en lavere pris, dette undersøges. 

 

Ansvarlig: jjk 

Status på fjernvarme projektet undersøges, med kontakt til Deas og evt. Vestforbrænding. 

 

 



 

Ansvarlig: jjk 

Deas har inviteret bestyrelsen til et kontakt/kaffemøde den 04-05-2015 kl. 14.00 

Bestyrelsen deltager i det omfang medlemmerne kan. 

 

Ansvarlig: jjk 

Kontaktpersonerne i Deas for indgået kontrakter, kontaktes for et møde med bestyrelsen, med en 

opfølgning på indhold/kvalitet af de udførte opgaver. 

 

Ansvarlig: jjk 

Vi har ikke fået udleveret den ønskede liste med registrering af udleverede vicevært nøgler. Jjk har 

kontaktet den tidligere nøgleansvarlige, men har ikke fået svar på henvendelsen. 

Jjk kontakter tidens låse og Deas for at indhente de nødvendige lister, hvis vi ikke ved hvem og 

hvor mange der har viceværtnøgler, ved vi ikke  hvem der har adgang til vores opgange – 

kælderrum og teknikrum, dette skal være helt afklaret. 

 

Vedr. vedligeholdsplanen, der blev vedtaget på generalforsamlingen, besluttede bestyrelsen, at 

afvente mødet med Deas, inden der igangsættes punkter der er indeholdt år 2015. 

 

Flemming har udarbejdet et skilt til påsætning på de biler der ikke overholder handicap 

parkeringsreglerne. Biler uden handicap-skilt, parkerer på handicap parkeringspladserne. 

 

Bestyrelsen aftalte et månedligt bestyrelsesmøde, der afholdes den sidste torsdag i måneden. 

 

Næste møde afholdes den torsdag den 28 maj kl.16.00 

 

Jens Jørgen Kristensen 


