
 

E-2021-06-30 Referat bestyrelsesmøde nr.224 

Forlænget til tirsdag 6/7-2021 

Tilstede:  

Thor, Carsten, Hanne, Kim, Johan, Anne, Randa, Marc, Thorsten, Rune, Simone,  

 

Fraværende med afbud: Ilan, Anne, Mikkel, Johan 

Fraværende uden afbud:  

 

Tilstede:  

Thor,  Hanne, Johan, Randa, Marc, Thorsten, Rune, Simone, Thor 

 

Fraværende med afbud: Kim, Rune, Carsten, Anne 

Fraværende uden afbud:  

Angiv om forslag er til info(I), eller til beslutning(B). Brug indstillings-skabelonen. 

Godkendt d.: 

 

 

1. Valg af referent (Michael), ordstyrer (Thorsten) samt godkendelse af referater fra sidste 

møde og gennemgang af dagsorden.  

 

2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer (I)  

Introduktion af bestyrelse/navnerunde! 

Kort introduktion til vores google-univers (Marc) 

 

3. Nyt fra Driftskoordinatoren (I) (Michael).  

 

4. Evaluering af GF (I)   

Hanne foreslog, at man i fremtiden skulle afholde formøde med stillerne af et forslag for 

at sætte dem ind i, hvordan man stiller et forslag på en GF. 

Kim foreslog, at mødet skulle være et formalia møde med dirigent og stiller af forslag 

Bestyrelsen efterspurgte positive forslag til de kommende GF’er, hvorfor kommer de 

ikke?. 

 

5. Konstituering af bestyrelsen (B) 

Alle skal tænke over hvilke grupper og udvalg, de vil deltage i. 

De forskellige udvalg blev gennemgået, og bestyrelsen bød ind på de forskellige udvalg. 

 

Der mangler en, eller flere, der vil overtage nyhedsbrevet. 

Udvalg 2021/2022: Simone er valgt  



https://docs.google.com/document/d/1jzhrqnNeIzSvTwTdmldod9k6Llip2TbPi8uUQFV1z

gc/edit 

 

6. Forslag om nyt mødetidspunkt (se bilag) (B) (Randa) 

Det blev besluttet, at Randa udsender en doodle med forslag til tidspunkter for 

bestyrelsesmøderne. Flertallet bestemmer tidspunkt. 

Der var enighed om, at man kan tilgå møderne på zoom/teams. 

 

7. Forslag om tydelig info på hjemmesiden om foreningens holdninger (se bilag) (B) (Marc) 

Marc redegjorde for sit forslag. Beregning af andelskrone/holdninger til en 

andelsforening, og hvad der ellers fremgik af afholdte GF’er. 

Randa foreslog, at man skulle henvise til referaterne fra GF på hjemmesiden. 

Marc arbejder videre med et oplæg hen over sommeren. 

 

8. Opdatering af salgsprocedure m.m. (se bilag) (B) (Marc) 

Marc redegjorde for mødet med Cobblestone og bilaget.   

Ros til Marc’s kæmpe arbejde med opgaven. 

Bestyrelsen valgte at udsætte punktet til et bestyrelsesmøde tirsdag den 06 juli klokken 

16:00 til endelig beslutning. Bestyrelsen vedtog at gå videre med det præciserede 

forslag i bilaget.Der laves en beboervenlig version som udsendes. 

 

 

9. Altanprojekt (I) 

Altanprojektet er ved vejs ende. Magnus og Kim skal mødes med advokat, Trine 

Bøgelund. 

 

10. Altansegl.  

En beboer vil gerne sætte et altansegl op, da det blæser meget på deres altan. Der står i 

husordenen, at man skal søge bestyrelsen om tilladelse, så det har de gjort. Det blev 

hermed bevilliget.  

 

11. Lukket punkt. 

 

12. Cykelparkering KBHs kommune 

 

Vi vil gerne sige ja tak til at deltage i et fortsat samarbejde. Sagen håndteres af den samlede 

bestyrelse. 

 

13. Nyt fra BU (kommer på næste møde) 

 

14. Nyt fra EU (kommer på næste møde) 

 

15. Nyt fra KU (kommer på næste møde) 

 

https://docs.google.com/document/d/1jzhrqnNeIzSvTwTdmldod9k6Llip2TbPi8uUQFV1zgc/edit
https://docs.google.com/document/d/1jzhrqnNeIzSvTwTdmldod9k6Llip2TbPi8uUQFV1zgc/edit


16. Evt. 

 

 

 

 


