
Til bestyrelsen: Formand Lars(15), Marianne(19), Bjørn(36), Kasserer Charlotte(45), Uffe(46), Torben (3)og Referent 
Marianne(1).  Annett (administrator) fra DEAS deltog. 

Referat af 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
20. november 2017, Kl. 18.00 i fælleshuset 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 2.10.2017. 
 
2. Økonomi: Gennemgang af regnskabet forud for generalforsamlingen v/Annett fra DEAS, med enkelte rettelser. 
Annett sender nyt og justeret eksemplar til bestyrelsen. Eventuelle bemærkninger mailes til Charlotte (kasserer) 
senest 27.11.2017 – som videresender til Annett. 

3. Planlægning af generalforsamling 22.1.2018.  
Alle skal maile input til beretningen senest 4.12.2017 til Marianne (1) – som videresender den samlede beretning til 
Annett (DEAS) inden jul 2017. 
Bestyrelsen udarbejder oplæg til drøftelse af valuar vurdering jf. sidste års anmodning fra generalforsamlingen. 
Under punktet Eventuelt: Oplæg til drøftelse af procedure for anvendelse af fælleshuset v/Rikke, som kommer med 
input. 

4. Nyt fra udvalgene.  

a. Køb og salg V/Marianne. Ingen nye boliger til salg. Der kommer fortsat nye til ventelisten. V/Lars  Preben fra Deas 
skal fremadrettet også tjekke evt. installationer på loftet i boligerne ved salg. 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads) v/Lars. 
 
Projekt maling af de sorte flader er næsten blevet færdigt à der udestår maling af gavlen ved Ulfbuen 15/16. Victor 
maler gavlen igen i løbet af foråret. Restbeløbet på ca. 15 t. kr. udbetales når malerarbejdet er færdigt. 
Vedligeholdelsesplan 2018 – 2028 blev gennemgået og godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen. 
Datoer for arbejdsdage i 2018 à 5. – 6. maj og 22. – 23. september 
Datoer for lugeaftener i 2018 à 16. maj og 5. september 

c. Fælleshusudvalget v/Bjørn. Julehygge den 3.12.2017.  
21. og 22. november sker der renovering/vask af gulv og trappe. Sidste del af renoveringen sker i april 2018. 
d. Bladudvalget. Intet nyt. 
e. Andre udvalg V/Lars. Hvis behov for flere kurser om vores hjertestarter, kan vi opfordre Karl (22) via 
grundejerforeningen til at afholde flere. 

5. Grundejerforeningen v/Torben.  Referatet blev gennemgået 
 
6. Sager vedr. andelshavere. Intet. 
7. Sager vedr. andelsforeningen. Intet. 
8. Evt. diverse information. Intet. 
9. Eventuelt.  Torben er tovholder på bestyrelsesmiddag og undersøger om den kan flyttes til den 10.2.2018. 
Torben tjekker op på om alle xxx@ulfbuen.dk-mails virker. 
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