
Referat af: 
BESTYRELSESMØDE i AB ULFBUEN 
12. juni 2017, Kl. 19.00 i fælleshuset 

 

Til stede: Formand Lars (15), Næstformand Steen (17) Bjørn (36), Kasserer Charlotte (45), Uffe(46) 
og suppleant Torben (3). 

Afbud: Marianne (19) og Marianne (1). 

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 19.5.2017.   
Godkendt. 

2. Økonomi. 
Charlotte har sendt halvårsregnskab til DEAS. 
Arbejdsdagspuljen er opgjort for 1. halvår og der tilbagebetales 36.300 kr., mens 17.700 kr. er rest 
fra ikke deltagende andelshavere. 

3. Nyt fra udvalgene.  

a. Køb og salg.  
Ulfbuen nr. 2 afventer vurderingsmand, men ventes solgt til en fra ventelisten. 

b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads). 
Malerarbejdet af de sorte facader på vores beboelsesbygninger er maler Victor i gang med. 
Arbejdet forventes afsluttet i september. 
Thomas Guld har udarbejdet udbudsmateriale vedr. udskiftning af fliser på de fællesarealer, som 
nu sendes i udbud. 
Der er spørgsmål om mulig skimmelsvamp i nr. 31 og 32. Thomas Guld forventer, at fortage en 
inspektion snarest muligt.  
I løbet af 3. kvartal vil Thomas Guld fortage en generel inspektion af vores boliger (primært lofter) 
med henblik på at se om der er udfordringer, som skal håndteres af andelshaver eller foreningen.   
Klipning af de fælles hække (stor parkeringsplads og legeplads) sørger Hanne (38) for bliver udført. 

c. Fælleshusudvalget. 
Intet nyt. 

d. Bladudvalget. 
Blad forventes til august. 

e. Andre udvalg. 
Hjertestarter arbejdsgruppen: Hjertestarter og opsat på fælleshuset. I rammen af 
grundejerforeningen vil der i løbet af efteråret blive foretaget en demonstration af brugen. 
Information og beskrivelse af placering af hjertestarter er på vej ud til andelshaverne. Karl (22) vil 
fremadrettet være kontaktperson ved eventuelle driftsforstyrrelser. Arbejdsgruppen nedlægger 
hermed sig selv. 

 
Affaldsordningen: Torben orienterer om, at Bo-Vest har meddelt, at der i den efterfølgende uge 
vil blive færdiggjort hegn og låger omkring genbrugsstationen. Når låsebrikker er modtaget fra Bo-



Vest sørger Torben for information og omdeling af disse. Det viser sig, at kommunens beregninger 
af mængden af plastaffald ikke var optimistiske nok, så der er problemer med kapaciteten i 
molokken. Derfor ombygges en molok til både glas og metal, så der kan blive to molokker til plast. 
Afleveringen af farligt affald i det ene rum skulle også snart være på plads ligesom 
genbrugsrummet forventes klar når hegnet er færdigt. 

4. Grundejerforeningen. 
Der er kommet forslag om at der etableres flere bump af gummi, disse koster 15.000 kr. pr. stk., 
grundejerforeningen vurderer sagen. 

5. Sager vedr. andelshavere. 
Ny andelshaver i nr. 4 har spurgt om tilskud til at dække udgifterne til et nyt trægulv. Bestyrelsen 
har svaret, at de ikke vurderer, at AB Ulfbuen skal give tilskud til et nyt trægulv. Vurderingen 
bygger blandt andet på, at lejligheden er købt som beset, og at lejligheden er blevet vurderet af 
ekstern vurderingsmand, da den var tømt for alt indbo.  

6. Sager vedr. andelsforeningen. 
Intet. 

7. Evt. diverse information. 
Steen meddeler, at han fraflytter Ulfbuen. Steen udtræder derfor af bestyrelsen og driftudvalget. 
Bestyrelsen siger tak til Steen for indsatsen i bestyrelsen og driftudvalget. Der laves en ny 
konstitution på næste bestyrelsesmøde. Indtil da indtræder Torben i bestyrelsen og varetager 
rollen som fungerende næstformand. Lars overtager formandsposten for driftudvalget. 

8. Eventuelt. 

Næste mødetidspunkt manddag den 28. august 2017 kl. 19.00. 

 

Referent: Torben. 

 


