
EF Tønderhus 

9. maj 2017 kl.19 hos Thomas 

Tilstedeværende: Jeppe, Line, Vera, Katrine, Nada, Thomas og Per.

Dagsorden - Bestyrelsesmøde

1) Valg af dirigent og referent

Katrine er dirigent og Vera er referent

2) Meddelelser / Information (kort)

1) Formanden

Der er kommet et konkret bud og plan for udtrækskanalen til Martinibar. Det er vigtigt for 
bestyrelsen, at der indhentes en byggetilladelse fra kommunen førend arbejdet går i gang, 
samt at udtrækskanalen overholder æstetiske og sikkerhedsmæssige krav så at 
konstruktionen ikke er til gene for beboerne. Dertil vil bestyrelsen forlange at der vil 
fremadrettet foretages en rensning af udtrækskanalen regelmæssigt, pga. hensyn til 
brandsikkerhed, førend der kan gives en endelig godkendelse til udtrækskanalen.

Der er også kommet en konkret plan for den kommende cafe som den nye forpagter for 
Martinibar vil bygge/udvide med. Bestyrelsen har før fået planen fremlagt, og er overordnet 
positivt indstillet for forpagterens ønske om at etablere en mere restaurant/cafe lignende 
forretning med et opgradering af udeserverings-området, men kræver at se byggetilladelser
fra kommunen inden arbejdet påbegyndes, og være være orienteret i dialogen helt fra 
starten. Bestyrelsen vil fortsætte dialogen med forpagteren således at æstetiske forhold 
overholdes. Dertil vil bestyrelsen også selv undersøge hvordan denne sikrer at forpagteren 
tager højde for at sikre diverse sikkerhedsmæssige og lovformelige krav. Ligesom 
bestyrelsen er meget opmærksom på at ejendommen er bevaringsværdig, og dermed 
vægter højt at evt tilbygninger og udbygninger etableres i stil med de nuværende samt i en 
stil der ligger sig op af ejendommens udtryk. Bestyrelsen vil også dele erfaringer med 
forpagteren således at denne er opdateret på fælles installationer samt erfaringer med 
andre lignende initiativer således at der undgås dobbeltarbejde. 
 

2) Viceværten 

Alle lamper i portene er skiftet. Der skal reguleres lidt på opsætningen på lysene, således 
at beboere undgår at der er uhensigtsmæssigt mørkt i portene. Erstatningen af lamper til 
mere energivenlige alternative vil også foregå for alle de opgangslamper der går i stykker. 
Dette vil foregå løbende. 

3) Økonomi-opdatering (estimat per 1. maj 2017)

Der er per 1. maj ingen "overraskelser" i budgettet, og der er fint råderum til løbende 
udgifter og vedligehold. 

3) Sager til debat

1) Baseret på indkomne mails fra beboere

1) Sammenlægning af lejligheder - modtaget 6. april 2017

Bestyrelsen har modtaget en byggetilladelse til sammenlægningen af lejligheder. Ift. 
bagtrappen kan bestyrelsen ikke stille yderligere æstetiske krav, da der ikke er præcedens 
for dette, end at den skal passe til udtrykket generelt på bagtrappen. Ift. alternationer ved 
ffordøren så vil bestyrelsen stille krav om at den 2. hoveddør skal fjernes totalt, inkl. 



dørkarmen, for at videreføre æstetikken i opgangen, samt at der aldrig kan opstå tvivl 
omkring hvilken vej man skal komme ind i lejligheden i tilfælde af brand.   

2) Karnap 243, 1.tv. - modtaget d. 25 april 2017

Viceværten vil inspicere skaden. Der vil tages kontakt til det firma der udførte arbejdet i sin 
tid. Der skal i første omgang fokuseres på at der ikke er fugt i kanarpen der kan gøre 
skaderne større.  

3) Klage Bar 233 - modtaget d.27 april 2017

Bestyrelsen har viderekommunikeret klagen til forpagter, men vil fremadrettet henvise 
beboeren til politiet eller kommunen, da bestyrelsen ikke har mandat til at gøre mere ved 
sådanne slags henvendelser.  

4) Rod på bagtrappe - modtaget d.3 maj 2017

Bestyrelsen vil hænge nye notitser op i alle opgangene omkring krav om ”ublokerede” 
bagtrapper, samt de steder hvor bestyrelsen ved hvor der er rod, hvori der fortælles at 
viceværten løbende vil rydde op og smide ud med en angivet advarsel. 

5) Nøglebrik + hjemmeside - modtaget d.3 maj 2017

Viceværten vil undersøge hvorvidt man kan ændre indstillingen på lyd, snarest. Bestyrelsen
vil også have beboerens klage i baghovedet ved arbejdet med nøgleadgang til portene og 
evt. nye dørtelefoner. 
Bestyrelsen vil opfordre beboeren til at gensende sin henvendelse vedr. hjemmesiden, da 
visse ting er uklare.

2) Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen

1) Tilsynsnotater fra DEAS – Thomas

Vedr. tilsynsnotater, vil bestyrelsen fremadrettet gøre beboere opmærksomme på, at hvis 
der fra DEAS' side konstateres misvedligehold i en lejlighed, vil bestyrelsen sende udgiften 
til tilsynsnotater videre til den ansvarlige beboer, jf. foreningens vedtægter. Ift. en 
verserende sag, vil bestyrelsen undersøge proceduren for refusion for udgifter til 
tilsynsnotater. 

2) Opfølgning på GF

1) Konstituering af den nye bestyrelse

Den nye bestyrelsen er konstitueret med Jeppe som fortsat formand. Næstformand 
bliver Katrine, da hun i forvejen bidrager med fantastisk energi og orden. Katrine er 
ydermere økonomiansvarlig. 
 

3) Ordensregler - information køkken/bad

Der bliver indskrevet, at bestyrelsen skal informeres vedr. renovering af køkken/bad, da 
foreningen på nuværende tidspunkt også laver forbedringer på fællesinstallationer som 
stigstrenge. Bestyrelsen kan ved orientering dermed fortælle beboerne om proceduren for 
udskiftning, således at der ikke forekommer dobbeltudgifter ved en evt. afmontering af 
køkken/bad for at gøre plads til stigstrenge.

4) Energimærkning - Thomas

Den er endelig modtaget, og regningen er videresendt til DEAS. Der informeres om dette 
på hjemmesiden til alle beboere med salgstanker. Som en del af tilbuddet modtog 
bestyrelsen også en rapport med vurdering af konkrete initiativer foreningen kunne 
igangsætte for at gøre foreningen mere energivenlig. Denne vil bestyrelsen kunne bruge 
fremadrettet i forbindelse med vedligeholdelsesplan. 



5) Lønforhandling

Der er blevet budgetteret med lønforhøjelse, og Jeppe vil tage en lønsamtale med Per, hvor
resultatet præsenteres for bestyrelsen til drøftelse. 

6) Skader på fortrapper ved renovering eller udflytning
Vedr. beboernes renovering eller ind/udflytning af lejligheder så bedes alle beboere, der har
håndværkere eller selv renoverer om at passe på opgangen, da der ved ekstraordinær 
slitage kan pålægges en regning til beboerne, således at  enkeltstående tilfælde af mindre 
hensynsløs opførsel ift. slitage opgangene ikke henføres til fællesudgifterne. Beboere 
bedes således være ekstra obs på rengøring af fortrappen hvis deres håndværkere eller 
lign. har gjort fortrappen beskidt eller lign. 

4) Sager til beslutning 

1) Vaskerum

1) Næste skridt?

Der vil blive lavet en spørgeskema undersøgelse, hvor der bliver spurgt ind til 
forbrugspræferencer m.m.. Der vil blive informeret om denne spørgeskemaundersøgelse, 
der forventes lanceret i juni, således at info indsamles ultimo juni. Der vil derefter blive 
udpenslet to scenarier, der passer til forbrug/forventet forbrug, som igen kan sendes i 
”høring” hos beboerne.

2) Vedligeholdelsesplan runde 2

1) Der fastsættes en dato for en ny arbejdsdag, hvor bestyrelsen sætter sig sammen og 

laver 2. fase af vedligeholdelsesplan. 

5) Evt. 

6) Kommende møder

1) Bestyrelsesmøde - aftales d. 13. juni.


