
Kort referat fra bestyrelsesmøde d. 18 juni 2012 

Tilstede: Ton, Marie, Kenneth, Ulla (Hanne har meldt afbud) 

Film med Franziska til hjemmeside: 

- Bred enighed om, at det er fine film, dog vil Ulla kigge på film nr. 3 for at se om der kan redigeres i 

den, så vi primært får de informative dele med. 

Kenneth Allans skade: 

- Mürsch har undersøgt og fundet frem til at stormskader på afdækningsruder ikke er dækket af 

foreningens forsikring, da det hører under ”den udvendige facade”. Det er heller ikke dækket af 

Kenneths egen forsikring. Spørgsmålet er nu om regningen skal dækkes af Kenneth eller af 

foreningen, hvilket Ton tager en snak med Mürsch om. Også for at få afklaret om altanerne på 

nogen måde er dækket, som det er nu, eller om det er op til hver enkelt beboer at tegne en særskilt 

forsikring.  

Arbejdsdag d. 9. september: 

- Vi planlægger mere detaljeret, når vi nærmer os dagen, men vi talte om, at skrive en sommerhilsen 

ud til beboerne fra bestyrelsen (Ton taler med Hanne), hvor vi også gør opmærksom på datoen 

igen. Samt at tidspunktet er fastsat fra kl. 13-18, hvorefter der spises.  

- Marie vil også kontakte Esben og holde ham fast på, at maling af vinduesnæser er dækket af den 5-

årige garanti periode, og altså ikke noget vi selv skal rode med på arbejdsdagen.  

- Vi vil opfordre Franziska til at lave en opstilling af arbejdsopgaver og et overslag på, hvor meget vi 

sparer som forening, ved at vi selv tager os af hver opgave, samt hvad den enkelte beboer sparer – 

f.eks. husleje per måned eller år. Dermed bliver det tydeligt, hvad vi får ud af at deltage. Dette 

overslag skal med i nyhedsbrevet, der deles ud måneden inden.  

- Beboerne skal have en invitation til arbejdsdagen tre uger før, og ikke tidligere, da der så er 

bekymring for om det når at svedes ud. På invitationen skal der være en tilmeldings-slip, så vi kan 

planlægge ud fra det. 

Ferie: 

- Marie: er i sommerhus men kan kontaktes og vil kunne tage ind til byen samme dag 

- Kenneth: er væk fra d. 24. aug. til den 7. sep. 

- Ton: er væk fra d. 9. juli til den 2. aug. 

- Ulla: holder ferie fra d. 21. juli til d. 12. aug., men er i DK og vil kunne kontaktes 

- Hanne: fra den 12. juli til d. 1. august. 

Varme: 

- Selvom nogle beboere har fundet det koldt i starten af juni måned, efter at vi har slukket for 

varmen, så holder vi fast i at det er en god ide. I slutningen af august vil vi forholde os til situationen 

igen og overveje om vi skal tænde før d. 30. sep. Marie vil tale med VVS-Anders og høre, om der er 

meget spildvarme ved at evt. vi tænder og slukker for en kortere periode ind i mellem, hvis der 



skulle opstå et akut behov. Ikke fordi vi går ind for det, men bare for at høre hvordan det forholder 

sig. 

Værdier: 

- Alle var enige om, at det var en fin øvelse. Og at det er fint at have foreningens værdier på 

hjemmesiden, både for potentielle købere, men os for os selv, så det bliver klart, hvad vi arbejder 

ud fra og lægger vægt på. Vi gennemgik dem og havde en del værdier til fælles. Vi besluttede, at vi 

vil arbejde videre med det, og at vi til næste gang hver især vil skrive en linje under hver værdi, der 

beskriver, hvad vi mener med den. Samt tage stilling til om der er værdier, vi godt kunne tænke os 

blev mere repræsenteret i fremtiden, fx hvis vi godt kunne tænke os, at ’grøn’ blev noget vi skulle 

arbejde hen imod at blive, og ville lave nogle projekter omkring det 

 

Referat: Ulla 


