
REFERAT 
Ordinært bestyrelsesmøde i Telelauget Hvidested 2017 
Tirsdag d. 28. februar 2017 / kl. 19.30 – 21.00  i Sigersteds bestyrelseslokale  
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 
4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og 

endeligt budget for indeværende regnskabsår. 
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget. 
6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget 

Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget 
konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening. 
Følgende er på valg og genopstiller: 

-       Nina Wallin (Skjalm Hvide) 
-       Camilla Bølling (Skjalm Hvide) / suppleant 
-       Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide) 
-       Mads Rasmussen (Sigersted) 
-       Bo Olsson (Skjalm Hvide) 
-       Claus Olischer (Sigersted) 

  
Følgende stiller op 
Andreas Olsen (Sigersted) 
  

7. Valg af revisor 
8. Valg af eventuel administrator 
9. Eventuelt 
 
Tilstede: Andreas Olsen (menig beboer, Sigersted), Arne Hjort (menig beboer, 
Skjalm Hvide), Elsa Brander (Sigersted, bestyrelsesmedlem), Niels Erik (menig 
beboer, Sigersted), Bo Olsson (Teleudvalgsmedlem + betyrelsesmedlem, Skjalm 
Hvide), Claus Olischer (Teledvalgsmedlem, Sigersted), Poul Hansen (Skjalm Hvide, 
formand bestyrelsen), Mads Rasmussen (teleudvalgsmedlem, Sigersted), Louise 
Fenger (Sigersted, formand for bestyrelsen), Nina Wallin (Teleudvalgsmedlem, 
Skjalm Hvide), Allan Kjøbsted (Teleudvalgsmedlem, Skjalm Hvide), Camilla Bølling 
(Teleudvalgsmedlem + bestyrelsesmedlem, Skjalm Hvide). 
 
Ad pkt. 1 
Valg af dirigent og referent 



Camilla Bølling valgt som referent og Mads Rasmussen valgt som dirigent. 
 
Ad pkt. 2 
Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år. 
Bo fremlægger og gennemgår beretning for det foregående år. Enstemmigt 
godkendt.  
 

Ad pkt 3.  
Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 
Nina Lind Wallin (kasserér) gennemgår regnskabet.  
 
Regnskabet godkendes. 
 
 Pkt. 4  
Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og 

endeligt budget for indeværende regnskabsår. 
 
Budget godkendes med følgende bemærkninger: 
 

- Louise Fenger gør opmærksom på, at der mangler budgetopgørelse for 2016 
i sammenligningen i budgettet.  

 
- Gennemgang af budget for 2017 - bemærk at der ved en fejl står 3.400 kr. ud 

for posten forsikringen, og det skal fjernes. 
 

- Bemærk. Fejl i budget 2017: Der vil være et overskud på 6.300 kr  i resultatet 
for budget 2017, og ikke -2.900 kr. som anført. Dette pga. de 3.400 kr. der 
skal fjernes på posten forsikring. 

          Der vil være en egenkapital, som vil være lidt højere.  
 
Det besluttes herefter, at der laves et tilrettet budget (Nina Lind Wallin), og dette 
lægges op på hjemmesiden og sendes på mail til de to bestyrelser. 
 
Pkt. 5 
Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget. 
Der er ikke nogle indkomne forslag. 
 
Pkt 6.  
Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget. 
Alle opstillet jvf. endelig dagsorden blev enstemmigt valgt. Det drejer sig om 
følgende: Nina Wallin (Skjalm Hvide), Camilla Bølling (Skjalm Hvide), Allan Kjøbsted 



(Skjalm Hvide), Mads Rasmussen (Sigersted), Bo Olsson (Skjalm Hvide), Claus 
Olischer (Sigersted), Andreas Olsen (Sigersted) 
 
Ad pkt. 7 
Valg af revisor  
Henning Storm blev foreslået af teleudvalget og derefter enstemmigt valgt som 
revisor. 
 
Ad pkt. 8 
Valg af evt. administrator 
En snak under dette punkt om, hvorvidt vi skal outsource nogle flere opgaver f.eks. 
tekniske opgaver. Det blev påpeget at de fleste opgaver allerede ligger i Fiberby, og 
dette er ikke på nuværende tidspunkt aktuelt. 
Herefter blev det besluttet, at vi ikke skal have en administrator. 
 
Ad pkt. 9 
Evt. 
En snak om placering af stikdåser i de enkelte lejligheder. Kan de flyttes? Ja, det kan 
de godt, men det skal man selv betale for.  
 
Forslag om at sætte brugerbetalingen for den enkelte beboer op, så vi (teleudvalget) 
kan bygge en buffer op, som der kunne være fremadrettet behov for, så vi ikke skal 
spørge de to foreninger, hvis det pludselig opstår uventet behov. Dette forslag 
arbejder udvalget videre med. Et sådant forslag kan i så fald herefter tages med som 
forslag til næste ordinære bestyrelsesmøde.  
 
Bemærkning fra beboer: Det skal så også tydeliggøres, hvad denne ekstra 
brugerbetaling går til (f.eks. indkøb af nye switche, forsikringsomkostninger, 
administration osv.). 
 
Mødet afsluttes i god ro og orden.  
 
 
 
 
 


