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Andelsboligforeningen Ulfbuen 
 

Bestyrelsens beretning for året 2019 
 

Kære Andelshavere  
Endnu et år er gået i Ulfbuen, og nu er det 
tid til et tilbageblik på 2019. 
 
Bestyrelsen 
På den ordinære generalforsamling blev  
bestyrelsen genvalgt, dvs. at Torben (3) 
blev nyvalgt som formand. 
I juni flyttede Diana fra Ulfbuen og i hen-
des sted indtrådte Mette (6) i bestyrelsen. 
 
Året i bestyrelsen 
Det har været et forholdsvist stille år for 
bestyrelsen, uden de store sager. 
 
Udvidelse af fælleshuset? 
I oktober 2019 blev der afholdt et beboer-
møde om udvidelse af fælleshuset. Bag-
grunden var, at fælleshusudvalget har øn-
sket et nyt køkken. Bestyrelsen mente 
tiden måske var til at tænke lidt større tan-
ker. Beboermødet gav opbakning til, at 
der blev arbejdet videre med projektet 
frem til generalforsamlingen. Der blev 
nedsat et lille hurtigt arbejdende udvalg, 
som har stillet to løsningsforslag til gene-
ralforsamlingen. 
Vi afventer nu hvad generalforsamlingen 
beslutter om det videre forløb. 
 
Driftudvalget 
I 2019 har vi gennemført to kombinerede 
arbejds- og lugedage. Det har fungeret 
rigtigt godt og med god deltagelse fra an-
delsforeningens beboere, så den model 
holder vi fast i. 
I driftsudvalget har vi også set konsekven-
sen af at faste opgaver som beboere har 
taget uden for arbejdsdage ikke længere 
bliver besat i samme høje grad som tidli-
gere. Det har betydet at bedene omkring 
lille parkering har manglet vedligehold. 
Vi har derfor måtte ændre sammensæt-
ningen af beplantningen til noget som er 
nemmere at vedligeholde og som kan kla-
re på vores arbejdsdage. Det har affødt et 
projekt med opgravning af gammel be-

plantning, udskiftning af jord, såning af 
græs og nye planter.  
Dette arbejde er udført af en gartner, som 
bor i nærheden og eftersom vi har været 
meget tilfredse med det arbejde der blev 
lavet, har vi benyttet samme gartner til at 
give bålpladsen en kærlig hånd. 
Vi har også fået udskiftet vores beklæd-
ning på opgangene til den høje bygning - 
et projekt som blev dannet tilbage i 2018. 
Sidst på året er igangsat et projekt med 
vores nye skure, som desværre viser sig 
at have problemer med indtrængen af fugt 
via fliserne. Der er fundet en god løsning, 
og vi forventer at håndværkerne går i 
gang med arbejdet senest i foråret 2020. 
Vi har i 2019 også måtte afslutte vores 
samarbejde med Thomas Guld, da vi har 
mistet kontakten med ham, på trods af 
mange forsøg. Det er yderst beklageligt 
og ikke noget vi har ønsket, men vi har 
været nødsaget til at opsige samarbejdet. 
Vi arbejder fortsat på at finde en løsning 
som erstatning. 
Vi ser frem mod 2020 med flere projekter 
og fortsat stor deltagelse fra beboerne. 
 
Køb og salg 
Der har været en del at se til i Køb og salg 
udvalget i 2019. 
Følgende boliger er blevet købt i 2019:  
Ulfbuen nr 6 Mette (fra nr 31) 
Ulfbuen nr 7 Karoline og Nicki (nye) 
Ulfbuen nr 10 Dorrit og Allan (nye) 
Ulfbuen nr 16 Lise (ny) 
Ulfbuen nr 26 Diana (fra nr 6, flyttet fra nr 
26 igen) 
Ulfbuen nr 26 Karen og Jan (fra nr 10) 
Ulfbuen nr 31 Helle (ny)  
Vi byder alle nye andelsbolighavere vel-
kommen i Ulfbuen.  
Køb og salg har undersøgt muligheden for 
ny vurderingsmand samt vvs/ el eftersyns 
firma, til fremtidige køb og salg i Ulfbuen. 
Vi har valgt at benytte HRH til vvs samt el 
eftersyn og Torben Lundgreen som vurde-
ringsmand fremover.  
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Ventelisten: 
Her er antal der er skrevet op til de for-
skellige typer boliger i Ulfbuen, alle typer-
ne kan ses på vores hjemmeside ulfbu-
en.dk:  
Type 2 A: Intern venteliste 2 stk. Ekstern 
venteliste 12 stk. 
Type 2 B: Intern venteliste 0 stk. Ekstern 
venteliste 9 stk. 
Type 3 A: Intern venteliste 0 stk. Ekstern 
venteliste 12 stk. 
Type 3 B: Intern venteliste 9 stk. Ekstern 
venteliste 23 stk. 
Type 3 C: Intern venteliste 9 stk. Ekstern 
venteliste 23 stk. 
Type 4 A: Intern venteliste 10 stk. Ekstern 
venteliste 20 stk. 
 
Fælleshusudvalget 
Udvalget har holdt tre møder og tre socia-
le arrangementer i 2019: 
03.03.19 Fastelavn i Oldbuens fælleshus i 
samarbejde med Jelsbuen, Oldbuen og 
Ulfbuen. Det fungerer godt at slå os sam-
men, så bliver festen lidt større med 40 
deltagere til varm kakao, fastelavnsboller 
og tøndeslagning samt præmier til bedste 
udklædning og kattekonge og dronning. 
21.06.19 Sommergrill var en hyggelig 
sommeraften i ”baghaven” med ca. 25 
deltagere. 
01.12.19 Jule hygge, sang og klippe kli-
stre med den gode gløgg fra Vinhandler 
Poul Henning (tidl. Ulfboer). 
Udvalget i 2019. Velkommen til Louise 
(11). Øvrige medlemmer: Dorte (14), Ma-
rianne (2), Marianne (44), Bjørn bestyrel-
sesrepræsentant (36), Karen (43), og Rik-
ke (24). Farvel til Merete (16), som des-
værre gik bort og Aisha (5) som er flyttet. 
Udlejningsskab Dorte (14). Nøglerne til 
skabene udleveres kun ved kontantbeta-
ling (300/600 kr. i depositum)  
Projekter og indkøb i 2019: Vi har investe-
ret i et nyt musikanlæg, med mulighed for 
forskellige tilslutninger. Det kan også ud-
vides med en projektor på sigt. 
Der bliver løbende indkøbt ting der mang-
ler i huset, skriv gerne på tjeklisten, hvis 
der mangler noget. Husk også at aflevere 
lånt tilbage. 
Der er taget initiativ til udvidelse af fælles-
huset. Fælleshusudvalget er repræsente-

ret med Marianne (2) og Dorte (14) i ar-
bejdsgruppen. 
 
Grundejerejerforeningen 
Pernille (32) har repræsenteret Ulfbuen i 
møderne i Grundejerforeningen.  
Grundejerforeningen fik på det årlige mø-
de ny formand, Lars fra Rimbuen. 
Projektet med udvidelse af parkerings-
pladser er stadigvæk i udvalg. Der er lavet 
en spørgeundersøgelse blandt alle beboe-
re, der skal afklare behovet. 
Fra Ulfbuens side har vi et ønske om at få 
fældet nogle træer ud mod Damgårdsvej, 
men den sag er desværre gået lidt i en 
hårdknude. 
Der er opsat et hastighedsnedsættende 
bump mellem Ulfbuen og Rimbuen, og der 
arbejdes på yderligere to bump. 
Desværre præges møderne af megen 
snak og meget lidt handling. 
 
Ulfbuen 31 år i 2020 
I efteråret 2019 kunne Ulfbuen fejrer sin 
30 års fødselsdag. Det nedsatte festud-
valg måtte erkende, at de ikke kunne nå at 
arrangere en fest i 2019. Det er håbet, at 
der til august 2020 bliver afholdt en fest. 
 
Tak for året 
Som afslutning vil bestyrelsen gerne takke 
for bestyrelsens engagement og gode 
samarbejde. Ligeledes en stor tak til alle 
udvalgene som har medvirket til, at AB 
Ulfbuen er godt sted at bo.  
Annett fra DEAS skal også have en tak for 
råd og vejledning igennem året. 
 
På bestyrelsens vegne 
Torben Lethraborg (formand) 
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