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Til bestyrelsen: formand Torben (3), Diana (6), Pernille (32), Bjørn (36), Kasserer Charlotte (45), Jonathan 
(13), suppleant Mette (31), suppleant Kim (41), suppleant Jacob (42) og Referent Marianne (1), samt Annett 
(DEAS) 

 

Eksternt referat af 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
26. november 2018, Kl. 17.30 i fælleshuset 

Der blevet serveres et let måltid før starten af mødet og stor tak til Diana  

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 29.10.2018 både det interne og det eksterne  
 

2. Økonomi. 

A. Regnskabsgennemgang v/Annett fra DEAS 
Annett bestiller ny valuar således at den dækker vores regnskabsperiode. 

B. Driftsbudget v. driftudvalget Jonathan 

C. Budgetforslag. Ingen modtaget  

D. Forslag til andelskrone. Ca 50% af valuar vurdering jf. flertal i bestyrelsen. Annett vender tilbage efter 
valuarvurderingen. 

 

3. Planlægning af generalforsamling 28.1.2019 

A. Forslag til behandling. Ingen. 

B. Valg til bestyrelse. 
Bjørn er ikke på valg 
Charlotte er ikke på valg 
Diana er ikke på valg 
 
Torben er på valg for 2 år som formand 
Jonathan er på valg for 2 år 
Pernille er på valg for 2 år  
Marianne er på valg for 2 år 

Suppleant: 
Jacob på valg for 1 år 
Kim på valg for 1 år 
 

C. Alle skal komme med input til beretningen. Sendes til Torben pr. mail senest den 24.12.2018. 
Annett skal have input senest 7.1.2019 fra Torben. DEAS sender materialet Regnskab mv. til Marianne, som 
omdeler i Ulfbuen. 

D. Indkøb. Chips, saltstænger og småkager af Diana og Leif indkøber drikkevarer. 
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4. Nyt fra udvalgene. Driftsudvalget v/Jonathan. Ønsker at slå arbejdsdag og lugeaften slås sammen til 2 stk. 
årlig arbejdsdage som bliver en smule længere. Forsøg i 2019. 
 
5. Eventuelt 

Planlægning af bestyrelses- og udvalgsmiddag 9. februar 2019 v/Diana og Charlotte. 

Bestyrelsen underskrev fuldmagt til DEAS således at DEAS kan administrerer vores penge i Arbejdernes 
Landsbank. Annett fik fuldmagten med retur. 

 
En andelshaver har ansøgt om Opsætning af fjernvarme-testanlæg. Torben vil drøfte med andelshaveren  
hvilken konsekvenser det evt. vil få hvis andelshaveren fraflytter, hvem hæfter for leasing-afgiften de næste 
20 år:  

”Kære Bestyrelse, 
  
På mødet i driftudvalget i tirsdags gav jeg en kort orientering om, at mit fjernvarmeanlæg 
bliver udskiftet til et testanlæg i dag. 
  
Kommunen har besluttet, at der fra ca. 2025 skal ske en sænkning af temperaturen fra ca. 70 
grader til ca. 60 grader på vores fjernvarme.  
Hensigten med at sænke temperaturen i fjernvarmen er at fortage et skift fra direkte 
fjernvarme til indirekte fjernvarme, så man på den måde bl.a. sænker CO2 udledningen. 
  
Jeg har på den baggrund været i dialog med repræsentanter fra kommunen og fjernvarmen, 
hvor jeg bl.a. sammen med en andelshaver har drøftet, hvilke udfordringer sænkningen vil 
have for beboerne i AB Ulfbuen. 
Umiddelbart vil sænkningen få stor betydning for opvarmning af vores brugsvand (det varme 
vand) via varmeveksleren og mindre betydning for opvarmning af vores boliger. 
  
På mødet tilbød fjernvarmen en opsætning af et testanlæg i en af hjørneboligerne Ulfbuen, så 
man se hvilke betydning indirekte opvarmning vil have på vores boliger.   
Jeg har indvilliget i, at der opsættes et testanlæg i min bolig - vel vidende, at det ikke er 
gratis, da det nye anlæg koster ca. 150 kr. om måned i leasingafgift, hvilket samtidig betyder, 
at fjernvarmen afholder alle udgifter til vedligeholdelse i de næste 20 år. Hertil kommer en 
udgift på ca. 6000 kr. til nye termostater, som jeg heldigvis kan reducere med ca. 1/3 vha. 
energi- og håndværkertilskud.  Jeg håber dog på, at denne udgift kan opvejes med et mere 
økonomisk varmeforbrug samt de vedligeholdelsesudgifter, som jeg ville have haft om nogle 
år, når min varmeveksler skulle afkalkes. 
  
Jeg vil gerne give de øvrige beboere en kort orientering om mine erfaringer med testen på 
vores arbejdsdag i foråret 2019”. 
 

Næste mødetidspunkter: 
 
Mandag den 28. januar 2019 kl. 19,00 Generalforsamling, Alle møder op 18,45 og hjælper med evt. praktik 
omkring borde. 


