
Referat af: 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
mandag den 4. juni 2018, Kl. 19.00 i fælleshuset 

 

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

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 7.5.2018 med enkelte justeringer.  
 
2. Økonomi v/ Charlotte (Lars). Sidste faktura på arbejdet med udskiftning af fliser er blevet betalt.  

3. Nyt fra udvalgene: 
 
a. Køb og salg, Ulfbuen 43 er solgt.  
Ny kontaktperson for venteliste Mette (31) – Torben og Lars overleverer i samråd med Marianne (19) 
snarest til Mette.  
 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads) v/ Lars. Projekt udskiftning af fliser på fællesarealer og 
indgangspartier er afsluttet. Eventuelle mangler samt oplysninger om knækkede fliser skal rapporteres til 
Leif nr. 44. Lars (15) omdeler seddel til beboeren.  

c. Fælleshusudvalget V/Bjørn orienterede om, at linoleum gulvet er blevet rengjort og bonet, så det 
fremtræder som nyt.   
 
d. Bladudvalget mangler en redaktør. I første omgang samler Torben bladet. Samt undersøger hvor mange 
som fremover ønsker en papirversion.  
 
e. Andre udvalg  

Kommunikationsudvalget v/ Pernille.  
Der er endnu ikke afholdt møde. 

Valuarvurdering v/ Pernille 
Beboermøde planægges afholdt den 11. september med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 
den 17. september.  
Pernille (32) vil i samråd med Lars (15) indkalde til beboermøde, herunder udarbejde materialet, som skal 
fordeles til andelshaverne forud for mødet.  
 

4. Grundejerforeningen – Intet at bemærke. 
 
5. Sager vedr. andelshavere – Intet at bemærke. 



6. Sager vedr. andelsforeningen. 
Ændringerne som følge af Persondataforordningen, der blev gennemgået på det seneste møde i 
bestyrelsen, er igangsat. Marianne (1) ser på hvordan vi bedst muligt får samtykker erklæring fra beboerne 
omkring anvendelse af foto på ulfbuen.dk eller i blad. 

Lars (15) vil henover efteråret fortage en oprydning af arkivet, så vi kun har det liggende, som giver værdi 
for AB Ulfbuen.  

7. Evt. diverse information. 

Lars (15) træder ud af bestyrelsen den 1. juli. Torben (3) overdrages dermed posten som formand for AB 
Ulfbuen. På næste bestyrelsesmøde foretages ny konstitution. 

8. Eventuelt – Intet at bemærke 
 

Næste mødetidspunkter: 
 
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 


