
Tilstede bestyrelsen: Formand Lars(15), Torben (3),  Pernille (32), Bjørn(36) og Referent Marianne(1).  
Fravær: Diana(6), Suppleant Jonathan(13) og Kasserer Charlotte (45) 

Referat af: 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
tirsdag den 6. marts 2018, Kl. 19.00 i fælleshuset 

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 5.2.2018.  
 
2. Økonomi v/Charlotte. Ingen kommentar. 
 
3. Nyt fra udvalgene modtaget pr. mail før mødet. 
 
a. Køb og salg v/Diana. 
Nr 42 er solgt til Jakob (har 2 piger). Han overtager den pr 1.5.2018. 
 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads) 

v/Lars 
Der har i den forløbne periode ikke været meget aktivitet med udskiftning af fliser i Ulfbuen.  
Kulden er ved at miste sit tag, så det forventes, at brolæggerne kommer i gang med arbejdet i løbet næste 
uge. 
Ulfbuen 40 – 46 har sagt ja til udskiftning af fliser i deres indgangsparti. Det samme har Ulfbuen nr. 32, 34, 
35, 36, 37 og 38. Alle har anmodet om at betale udgiften over tre gange via deres boligafgift.  
Der blive lagt et notat i deres andelsmapper, at udskiftningen kan medtages som en forbedring, der 
nedskrives over 10 år. 
Thomas Guld har afholdt to såkaldte byggemøder, hvor fejl og mangler er noteret i referatet. 
 
 
v/Jonathan 
1) Arbejdsdage : Vi har afholdt et møde om hvem der tager hvilke dage. Iben & Ulrich tager arbejdsdagen i 
foråret og Mads og Jonathan tager den i efteråret. De enkelte ansvarlige tager en gennemgang af hvad der 
skal laves inden selve dagen og er ansvarlige for planlægning og gennemførsel. 
2) Lugeaftener : Håndteres uændret af Hanne 
3) Projekter : Skal planlægges med Thomas 
4) Løbende opgaver : Der har været rapporteret om fejl i dørlåse og de skal fikses af Thomas. 

 
c. Fælleshusudvalget v/Bjørn 
Ikke umiddelbart ikke nogen planlagte aktiviteter. Men i den forgangne periode har vi deltaget til fastelavn i 
milebuen.  

 
d. Bladudvalget. Der er udkommet første nummer  i 2018.  



 
e. Andre udvalg.  
Kommunikations udvalg v/ Pernille 
Hans er Tovholder på indkaldelse, men der er endnu ikke afholdt møde i dette udvalg, det er forsøgt, men 
endnu ikke været muligt. 
 
Valuar-udvalg v/Pernille. 
Mødet afholdt med valuaren og hans assistent, hvor de var ud at kigger på flere forskellige boliger. Vi 
forventer et udspil ca. den 5.4.2018. Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde drøfte Valuar udspillet. 
 

4. Grundejerforeningen v/Torben 
Møde den 24.1.2018. De grønne områder vedligeholdes i dag af Bo-Vest. 3 nye tilbud er blevet indhentet. 
Bo-Vest er valgt for de næste 3 år. 

Nogle af de 6 boligforening ønsker flere P-pladser, hvilket kræver at der nedsættes et udvalg. AB Ulfbuen 
har ikke oplevet meget, store problemer med P-pladser og vi forventer at boligforeningerne med store 
udfordringer byder ind på et udvalgsarbejde. 

Næste møde 7.3.2018 i Ulfbuens fælleshus. 
Ordinært møde den 11.4.2018 i Rimbuen kl. 19,00, for alle. 
 
5. Sager vedr. andelshavere. Intet. 
 

6. Sager vedr. andelsforeningen 
Hvad gør vi ved Persondataforordningen v/Lars. Se mail af 1.3.2018 fra DEAS . 
Marianne deltager i møde hos DEAS 18.4.2018. 
 

7. Evt. diverse information 

DAF Repræsentantskabsmødet afholdes den 9. april kl. 19 i Morelgårdens  
fælleshus, med fremvisning af "Hovedstationen" i Troldnøddegården. Torben deltager. 
 

8. Eventuelt 

Næste mødetidspunkter: 
Mandag den 7. maj 2018 kl. 19,00 
Mandag den 4. juni 2018 kl. 19,00 
Mandag den 10. september 2018 kl. 19,00 
Mandag den 29. oktober 2018 kl. 19,00 
Mandag den 26. november 2018 kl. 17,30 med deltagelse af DEAS Annett 
Mandag den 28. januar 2019 kl. 19,00 Generalforsamling 

 

 

 


