
Referat / bestyrelsesmøde 6. april 2017 / afholdt hos Rannva / kl. 20 
 
Til  stede: Poul Hansen, Rannva Gammelgaard, Jesper Jul Thomsen, Bo Olsson, Camilla 
Bølling (referent) 
 
Dagsorden 
 

1. Opfølgning på generalforsamling 
2. Gennemgang af andelskrone-udvalg / jvf. vedtaget på generalforsamling 
3. Evt.  

 
 
Ad 1. Opfølgning på generalforsamling 
Følgende punkter blev taget op i forbindelse med afholdelse af den ordinære 
generalforsamling 2017 og tages til efterretning:  

- Facebookgruppe eller andet forum, hvor andelshaverne kan udveksle info osv.  
- Sundhedstjek fra Morten Mau (vi afventer at Morten Mau sender forslag) 
- Forbehold i forbindelse med Distortion - hvad kan vi gøre? Spørgsmålet diskuteres 

og det besluttes, at vi ikke gør en ekstraordinær indsats. Jesper taler med Peter om 
hvad han gør omkring denne begivenhed. I den forbindelse beder han også Peter om 
at dække de nye ventilationshætter til (de nye, der er sat op ude på gaden). 

- kat der lugter i nr. 10 - (andelshaver må sende en klage til bestyrelsen, så kigger vi 
på det) 

- Afskrivning på altaner (Poul skriver til ABF) / bestyrelsen er enige om, at der ikke bør 
være afskrivninger på altaner. Men det arbejdes der videre med.  

- Altanrunde / forslag om en 3. altanrunde, og dette arbejder bestyrelsen videre med. 
Det bliver ikke i 2017, men i 2018. Der kan sidst i 2017 laves et opslag, så folk kan 
tilkendegive om de er interesseret i at få altaner, og så er vi klar til at gå i gang i 
2018.  

- Koldtvandsstig-strenge er også en kommende opgave, men den ligger ikke i 2017, 
da det er en meget stor opgave. 

- Sætningsskader skal vi også have gennemgået. 
 
2. Andelskrone / Udvalgets arbejde og sammensætning. Bestyrelsen taler om det 
kommende udvalgs arbejdsopgaver. Udvalgets opgave bliver at indsamle viden om 
spørgsmålet om, hvilke konsekvenser en given andelskrone har for vores forening ud fra 
diverse beregninger og modeller.  
Poul har haft fat i Bastian, og han har foreslået, at udvalget kan mødes i starten af maj. 
Dette arbejder Poul videre med.  
 
Det besluttes, at udvalget består af følgende medlemmer: Bastian (revisor), Tobias, Lis, 
Bjørn, Poul og Flemming, i alt seks personer.  
 
Poul foreslår at udvalget som en del af deres arbejde indhenter input fra medlemmer via 
opslag i opgange og hjemmeside, hvor der opfordres til at skrive til udvalget.  
 



Udvalget sætter dato for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling dog skal den 
være afholdt senest 25. juni 2017. 
 
Vi satser på et kort opstartsmøde  i udvalget en sen eftermiddag, hvor deltagerne får "lektier" 
for og så et eller flere lidt længere møder til at finde ud af, hvad der kan fremlægges for en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
3. Evt. 
Snak om væghængte toiletter, vi anbefaler at andelshavere får væghængte toiletter, hvor 
der er let adgang til at komme ind til samlinger og rør osv. Jesper følger op på sagen og 
tager en yderligere snak med Søren.  
 
Cykelstativer på gaden - Bo tager materiale med til næste møde. 
 
 
 
 
 
  


