
Tilstede: Formand Lars(15), Steen(17)Marianne(19), Bjørn(36), Charlotte(45), Uffe(46), Marianne (1) suppleanter: 
Torben(3) 

Referat af: 

                                                                 BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
                                                                 13. februar 2017, Kl. 18,30 i fælleshuset 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af referat fra møde 9.1.2017. 
Referatet fra generalforsamlingen23.1.2017 er underskrevet af Dirigent og afgående formand. Referatet vil blive 
uploadet på Ulfbuen.dk og indeholdt i det nye blad. 
 
2. Økonomi. v/Charlotte 1. kvartal er afsluttet. Intet nyt.  

3. Nyt fra udvalgene: 
a. Køb og salg: v/Marianne (19): 
Uddybning af: 
Pkt. 1. Vores vedtægter § 13 vedr. salg.  
Vores nye vedtægter fra januar 2015 vedr. køb og salg §13(overdragelse). 
 A. Står for familieoverdragelse, børn og forældre – og til den man har boet sammen med i 2 år. 
 B. Hvis man bytter bolig med en som bor i eller udenfor Ulfbuen går det forud for voresventeliste. 
 C. Henviser til den Interne venteliste. 
 D. Henviser til den eksterne venteliste. 
 E. Omfatter andre personer, som indstilles af andelshaver. Dvs. hvis der ikke er andre, som vil  
 købe under punkt A-D. 

Pkt. 2. Ny procedure ved køb/salg i Ulfbuen opdateret 3.2.2017. Ny procedure mail Marianne (1) til webmaster. 
Nyt Nøgleskema mailer Marianne (19) til webmaster. Webmaster lægger begge op på hjemmesiden. 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads). Ingen nye møder. 
c. Fælleshusudvalget. v/Bjørn. Møde 24.1.2017, handlingsplan i gang omkring: 
 Indkøb af 14 stole.  
                          Gamle stole forsøges solgt. 
                          Bordene bliver rettet til.  
                          Gulvet skal poleres. 
                          Nye bordlamper til 1. sal. 
                          Nye måtter indkøbes. 
Referat fra Fælleshusudvalget vil fremover blive lagt på hjemmesiden. 
Fastelavnsfest for de øvrige Buer er igangsat. 

 
d. Bladudvalget. v/Uffe. Nyt blad kommer snart.  
e. Andre udvalg. Ny arbejdsgruppe omkring hjertestarter har afholdt 1. møde. Indkøb og drift af hjertestarter skal 
også fremlægges for grundejerforeningen. 
Affald v/Torben.  Orientering omkring status.  

4. Grundejerforeningen v/Marianne. Træfældning fortsætter 22.2.2017 i flg. Grunderejerforeningens aftale med 
TopTree. 
 
5. Sager vedr. andelshavere. Den 16.2.2017 skal der ske en udflytning af nr. 4. Marianne (19) og Erling(40) er vores 
kontaktpersoner. 

6. Sager vedr. andelsforeningen.  
Konstituering af bestyrelsen samt opdatering af Hvem-gør-hvad i Ulfbuen 2017.  
Kommende bestyrelsesmøder:  



Mandag den 13. marts 2017 kl. 19,00 
                           Mandag den 8. maj 2017, kl. 19,00 
 Mandag den 12. juni 2017 kl. 19,00 
 Mandag den 28. august 2017 kl. 19,00 
 Mandag den 2. oktober 2017 kl. 19,00 
 Mandag den 20. november 2017 kl. 18,00, budgetmøde med Annett fra DEAS, og spisning 
 Mandag den 18. december 2017 kl. 19,00, drøftelse af materiale til generalforsamlingen 
 Mandag den 22. januar 2018 kl. 19,00 Generalforsamling med Annett fra DEAS 
                          Lørdag den 3. februar 2018 bestyrelsesmiddag.  
 
Fælleshuset er booket ovenstående dage incl. Søndag 4.2.3018. 
 
7. Evt. diverse information. Lars og Steen går i dialog med DEAS omkring vores betaling for håndtering af Tørrekort. 

8. Eventuelt. 


