
Tilstede: Formand Lars(15), Næstformand Steen(16) Marianne(19), Bjørn(36), Kasserer Charlotte(45), 
Uffe(46), referent Marianne(1) og suppleant Torben (3). 

 

Referat af: 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
13.marts 2017, Kl. 19.00 i fælleshuset 

 
DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 13.2.2017. 
 
2. Økonomi v/Charlotte. Intet nyt. 

3. Nyt fra udvalgene: 
a. Køb og salg v/ Marianne (19), Nr. 4 er sat til salg efter vores procedure. Deas styrer det økonomiske i 
forbindelse med salget. Diana(6) står fremover for at skrive skilte. 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads) v/Steen.  Der vil ske indkøb af gasbrænder. Udvalget får 
senere informationer fra Lars omkring indkøb af fliser samt omkring igangværende malerarbejde. Der er 
knækkede tagsten. Steen tager kontakt til Thomas Guld. Driftsudvalget har sendt aktionliste til Thomas 
Guld. 
c. Fælleshusudvalget v/Bjørn. Bordene er skåret til. Nyt komfur er indkøb og installeret. Udvalget vil 
udarbejde en plan for salg af stole, således at alle får mulighed for at købe. 
d. Bladudvalget v/Uffe. Nyt blad er udkommet og nyt kommer medio april. 
e. Andre udvalg. Hjertestarter udvalg v/Lars. Ulfbuens forslag vil blive fremlagt på 
grunderejerforeningsmøde 14.3.2017.  

4. Grundejerforeningen. På møde 14.3.2017 vil der bl.a. blive drøftet Energiforedrag. Informationer vil blive 
videreformidlet til AB Ulfbuen. Hjertestarter. 
 
5. Sager vedr. andelshavere. Nyt vedr. nr. 4 v/Lars. Andelshaverne er blevet sat ud. Og boligen er sat til salg 
jvf. Vores procedure for salg. 

6. Sager vedr. andelsforeningen. Lars og Steen vil undersøge prisen for evt. valuar vurdering af foreningen.  

V/ Torben. Bo-Vest har sendt tilbud på snerydning og affaldspladsen. Bo-Vest lægger op til løbende aftale, 
fremfor genforhandling årligt. Milebuens formand har skrevet et brev til Bo-Vest med spørgsmål til deres 
tilbud. Lars og Torben vil deltage i møde med Bo-Vest omkring deres tilbud. 

7. Evt. diverse information. Intet. 

8. Eventuelt. Intet. 

Næste mødetidspunkt mandag den 8. maj 2017 kl. 19,00. 

Referent: Marianne. 


