
Til bestyrelsen:  Formand Torben Lethraborg , Pernille Ankjærgaard, Marianne Andersen, 
Jonathan Beck Jørgensen, Bjørn Fritjof Nielsen, Charlotte Salmansen, Diana Erdmann og 
Til suppleanter:  Mette Nielsen, Kim Ørsnæs og Jacob Kofoed Reuther. 

 

Afbud: Jonathan, Diana, Jonathan, Mette, Jacob, Kim 

Referant: Marianne 

 

Internt referat af 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
1.april 2019, Kl. 19.00 i fælleshuset 

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 25.2.2019. 
2. Økonomi 

3. Nyt fra udvalgene: 
a. Køb og salg. Intet nyt. 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads).  Se mail af 29.3.2019 fra Driftudvalget : 

b1. Vi har set smårester af tagsten i baghaverne for boligerne langs Damgårdstien. Dette er checket med 
Entreprenør og skyldes små frostsprængninger i overfladen. Ikke et problem, med mindre vi ser tagsten 
som er decideret knækkede. 
 
b2. Formanden har sendt et skriv ud som opfordre beboerne til at melde ind hvis de ser fejl på fliser. 
Deadline 31/3. 
 
b3. Der er uddelt tilmelding til arbejdsdag d. 27/4 
 
b4. Entreprenør er ved at finde en periode i foråret hvor vi får skiftet brædder på opgangene. Jeg dele et 
seddel ud om det 1-2 uger i forvejen. 
 
b5. Inden Juni skal der laves en 1 års check af fliserne. Dette gøres i samarbejde med Entreprenør. 
  

Flere har meldt ind på at fejl og mangler omkring fliser. 

 
c. Fælleshusudvalget. Bestyrelsen har godkendt  indkøb af nye højtaler kr.13.000 og fælleshusudvalget 
søger bestående udstyr solgt. Og pengene skal tilbage til bestyrelsen. Kontaktperson  giver besked videre. 

 
d. Bladudvalget.  Indhent mail-adresse på alle foreningen således at vi fremover kan kommunikere effektivt.  
Formand står for teknikken.  Marianne laver brev til alle. 



Vi tager fat i Webmaster således at alle referater  ligger på vores hjemmeside.  

 
e. Andre udvalg. Jubilæumsfesten er udskudt til 2020. 
 

4. Grundejerforeningen.  Årsmøde jf. dagsorden med deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer. P-udvalgets 
arbejde fortsætter.  

 
5. Sager vedr. andelshavere. Udlejning af fælleshus flyttes midlertidig nr. 15 til nr. 14. Kassernen tager en 
drøftelse med nr. 14. 

På hjemmesiden skal stå at nr. 14 midlertidig har overtaget jobbet som fælleshusudlejer.  

 

6. Sager vedr. andelsforeningen.  Antenne foreningen har årsmøde og der arbejdes på ændring bestående 
vedtægter. 
 
 

7. Evt. diverse information. Intet. 

 

8. Eventuelt 
 
Bestyrelsen har for at overholde GDPR -reglerne(GDPR er forkortelsen for databeskyttelsesloven, der er 
vedtaget af EU) været nød til at lave et Eksternr referat som overholder disse regler. Og dette referat vil 
blive lavet på vores hjemmeside. Bestyrelsen lavet også et Internt referat som kan indeholde data udenfor 
GDPR. 

Fælleshuset er reserveret for det kommende år. DEAS er booket til 2 møder. 

Mødeplan for 2019 
27.4.2019 Arbejdsdag 
27.5.2019 Bestyrelsesmøde kl. 19,00 
7.6.2019  Bestyrelsesmøde kl. 17,00  med påhæng -> grillaften? 
17.8.2019  Jubilæumsfest(Efterfølgende flyttet til 2020) 
4.9.2019  Bestyrelsesmøde kl 19,00 
21.9.2019 Arbejdsdag 
23.10.2019 Bestyrelsesmøde kl. 19,00 
20.11.2019 Bestyrelsesmøde og budgetmøde kl. 17,00 med deltagelse af DEAS 
27.1.2020 Generalforsamling kl 19,00 med deltagelse af DEAS         


