
EF Tønderhus 
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Bestyrelsesmøde

Til stede: Katrine, Line, Vera, Magnus og Thomas

Fraværende: Jeppe og Per.

1) Valg af dirigent (Katrine) og referent (Thomas)

2) Handlingsplan præsenteret, og aktuelle punkter er allerede med på dagsordenen.

3) Meddelelser / Information (kort)

1) Formanden var ikke til stede, og derfor ingen meddelelser.

2) Viceværten var ikke til stede, og derfor ingen meddelelser.

1) Faldstamme 235C st.th 

Denne skal udskiftes, og arbejdet er i gang.

2) Faldstamme 235E st.th st.th 

Denne skal udskiftes, og arbejdet er i gang.

3) DEAS

1) Borups Alle 235B, 3.tv – Ikke betalte fællesudgifter. 

DEAS kører sagen videre.

4) Økonomiupdate. 

Vi har fået ekstra penge ind i forbindelse med kloaksagen. Derfor er 

der kommet lidt luft i budgettet, som bestyrelsen vil øremærke nogle 

af til det kommende vaskeri projekt, så vi både har mulighed for nye 

maskiner og nyt betalingssystem.

5) Altanudvalg. 

Har møde dagen efter dette bestyrelsesmøde. Medlemmerne har 

forskellige forslag med på mødet. Herefter vil man indgå en dialog 

med kommunen samt altanfirmaerne omkring hvilke typer af altaner, 

størrelser på altaner mm, der kan lade sig gøre. Det skal også 

undersøges om der evt. er lejligheder, der ikke kan få altaner af 

forskellige årsager.

6) Gårdudvalget 

Gårdudvalget var inviteret med til mødet, men har valgt ikke at møde 

op, og ikke at give besked herom. De vil blive inviteret til næste 

bestyrelsesmøde, hvor det forventes at de melder afbud, såfremt det 

ikke er muligt at stille op med en repræsentant.

4) Sager til debat

1) Baseret på indkomne mails fra beboere

1) Ekstra kælderrum - Thomas Mortensen - modtaget 5. juli 

Viceværten har en liste man kan skrive sig op på. Dette 

har dog fået sit eget punkt senere på dagsordenen, da der 

er flere ting i sagen.

2) Udlejning af 249A, st.th. - Jannie Hansen - modtaget 1. juli. 

http://st.th/
http://st.th/


Lejekontrakten blev godkendt af bestyrelsen og 

vidersendes til DEAS

3) Nyt bad i 239 2.tv - status stigstrenge - Lars Jørgensen - modtaget 9. juli. 

Den præcise status kendes ikke, da formanden og 

viceværten med kendskab til status ikke er tilstede. 

Viceværten er tilbage d. 11. Svar kommer hurtigst muligt 

herefter.

4) Udlejning af 233A, 1.tv - Kristian Windfeld - modtaget 24. juli. 

Lejekontrakten sendes videre til DEAS med en 

godkendelse såfremt DEAS sørger for depositum, der ikke 

fremgår af lejekontrakten.

2) Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen

1) Tilbud trappevask. 

Efter at have indhentet et par forskellige tilbud, har 

bestyrelsen valgt at beholde den nuværende ordning, da 

det er klart den billigste, vi har kunnet finde.

2) Kælderumsordning. 

Der er ikke styr på listerne og hvilke kælderrum, der rent 

faktisk stadig er i brug. Dette skal foreningen have. 

Bestyrelsen vil lave et opslag, hvor folk bedes sætte deres 

oplysninger på døren på deres kælderrum og kontakte 

bestyrelsen, så vi kan se hvilke der rent faktisk bruges. De 

resterende vil blive klippet op. Bestyrelsen vil herefter lave 

en ny liste, og samtidig vil bestyrelsen begynde at opkræve

leje for disse ekstra rum, for at kunne vedligeholde disse 

uden ekstra omkostninger for alle beboere. E-boks 

undersøges som løsning, så vi kan sende ud til ejere af 

kælderrum omkring dette.

3) Gård(udvalg). Her er der 3 punkter bestyrelsen har ønsket at drøfte.

1) Strategi. 

Vi har haft en gårdarkitekt gratis ude og 

besigtige gården for at høre lidt om muligheder 

for at lave en plan for vores gård i etaper, så vi 

kan lave en længerevarende strategi for hele 

gårdmiljøet. Dette var et positivt møde, og 

umiddelbart fulde af muligheder

2) Beskærelse af trætoppe (Stygning). 

Da bestyrelsen blev præsenteret for forslaget 

havde alle en forståelse af at prisen var for alle 

træer, men er senere blevet gjort opmærksom 

på, at det kun var det ene træ, der var tale om. 

Det sammenholdt med, at bestyrelsen nu vil 

forsøge at lave en decideret strategi for gården,



betyder at vi vil bede gårdudvalget stoppe 

eventuelt igangsat planlægning, og 

3) Beføljelser mv. 

Hvilke områder kan gårdudvalget tage beslutning 

om, uden at skulle runde den med bestyrelsen.

5) Sager til beslutning

1) Nyt lys i kælder + vaskerum - pris 117.000 kr inkl. moms 

Dette tilbud er accepteret som værende det billigste, og udføres 

samtidig af ejendommens faste elektriker med godt kendskab til 

ejendommen.

2) Nye bagtrappedøre - pris 250.000 kr inkl moms

Dette accepteres, da andre tilbud indhentet ikke kunne ændre prisen 

betydeligt.

3) Vaskerum

1) Update på spørgeskema – Vera

Her har 57 personer besvaret vores lille undersøgelse. 

70% af disse var brugere af vaskeriet. Man kunne ikke 

konkludere at 2 rum var at foretrække frem for et enkelt 

med flere maskiner. Samtidig tydede det heller ikke på at vi

kunne få flere brugere, end de allerede nuværende. 

Vasketiderne og betalingssystemet har hele tiden været 

indikeret som en gene for brugerne. Bestyrelsen takker for 

deltagelse.

2) Tilbud på nyt rum - Katrine (se vedhæftelse)

I forhold til undersøgelsen, har vi vurderet at det ville være 

mest hensigtsmæssigt, kun at modernisere det ene rum 

grundet det nuværende antal af brugere, større antal af 

maskiner i samme rum og vores budget.

Det blev besluttet at acceptere et tilbud på 3 nyrenoverede

vaskemaskiner og en nyrenoveret tørretumbler. Dette 

kunne holdes nogenlunde inden for budgetrammerne. Vi 

har samtidigt konstateret at nogle penge i vente fra 

kloaksagen er kommet uventet ind på dette års budget, og 

derfor har vi besluttet samtidig at kigge på et 

betalingssystem med ”tank op” kort. Samtidig var denne 

virksomhed klar til at give en pris på at få de gamle 

udtjente maskiner med i forbindelse med udskiftning af 

maskiner plus en lettere istandsættelse af det ”nye” 

vaskerum. Dette kunne gøres for en samlet pris af omkring

kr. 100.000,-. Dette har bestyrelsen accepteret, da den 

ekstra kapital gjorde det muligt at lave et lækkert rum med 

en langt mere moderne løsning end den nuværende.

4) Træbeskyttelse + vedligehold af vinduer 



Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at viceværten udleverer 

gratis træbeskyttelse til ejerne af terraser. Bestyrelsen har undersøgt, 

om der forelå en aftale eller en tilføjelse til vedtægterne om dette. Da 

dette ikke har været muligt at opdrive, har vi besluttet at henholde os 

til vedtægterne i fremtiden, hvor det klart fremgår af §15 stk. 2, ejerne 

af disse selv har pligten til vedligeholdelse af disse. Derudover virker 

det underligt, at man ikke skulle have vedtaget samme ordning for 

vinduer, da ejerne også selv har pligten til vedligeholdelse af disse. 

Bestyrelsen diskuterede i stedet muligheden for at lave en service 

ordning, hvor beboerne kan købe træbeskyttelse, maling til vinduer, 

lister til vinduer, nøgler (Som man åbenbart også har for vane for at 

udlevere gratis.) og muligvis andre ting i nærmere fremtid. Det skal 

dog undersøges, om vi kan lave samme ordning, som vi allerede har 

til lister til vinduer. Her betaler man bare det brugte næste gang, man 

betaler fællesudgifter hos DEAS.

Da en del vinduer ser ret medtaget ud efterhånden, har bestyrelsen 

besluttet at undersøge, hvilke der er i så dårlig stand, at vi er 

nødsaget at påbyde igangsættelse af vedligeholdelse i henhold til 

vedtægterne §15 stk. 4.

5) Brandfarlige arealer – oprydning

Fra 1. september vil vi have en regelmæssig gennemgang af 

fællesarealer, der skal sikre at foreningen overholder de gældende 

regler for brandsikkerhed. Der vil blive lavet en meddelelse om dette, 

som lægges på hjemmesiden, hænges på infotavler, og bliver 

ophængt omkring uønskede effekter på fællesarealer. Alle effekter vil 

blive flyttet ind i et rum, som viceværten har adgang til. Her vil de blive

opmagasineret i en given periode, som fremgår af meddelelsen. 

Skulle man have sat noget så kortvarigt på et fællesareal, at man ikke

mener der har været tale om opmagasinering, kan man henvende sig 

til viceværten og  aftale en afhentning af sine effekter.

6) Gård-strategi - pris 

Efter at have lavet en plan for fremtidige vedligeholdelser af 

ejendommen, har vi konstateret, at der også er brug for en strategi for

gården, da der også er en del ting, der skal moderniseres her. Den 

nuværende legeplads er aldrig blevet godkendt til brug i en forening, 

og derfor kan foreningen stå til at få et stort erstatningskrav, hvis 

nogen kommer til skade der. Samtidig indfører kommunen mere 

sortering af vores affald, og en del af vores buske og træer er ikke i 

ønsket stand. Derfor har vi haft besøg af en arkitekt fra gaardrum.dk, 

som har lavet nogle tidligere projekter, der matcher en ejendom af 

vores beskaffenhed og størrelse. Bestyrelsen har kigget på andre, 

men har ikke følt at de har matchet vores type af ejendom.

Han laver et udkast til et projekt i etaper, som man så efterfølgende 

http://www.gaardrum.dk/


kan bruge som rettesnor for stadig at holde et helhedsindtryk i gården.

Snakken gik efterfølgende på legepladsen, som der ikke er så meget 

tilbage af. Denne vil indgå i planen fra arkitekten. 

6) Evt. 

Skiltning af vores faciliteter. Vi har nu fået lavet en fornuftigt overblik over vores 

faciliteter på hjemmesiden. For at forene dette med den fysiske verden, blev det 

diskuteret og besluttet at lave piktogrammer i samme stil som dem på 

hjemmesiden, der kunne indikere hvor og hvilke faciliteter vi har, når man går 

rundt fysisk i ejendommen og gården.

7) Kommende møder

1) Bestyrelsesmøde - aftales til i stedet at være d. 5. september, da der ville være en 

del afbud på den normalt aftalte dag for afholdelse.

http://www.tonderhus.dk/faciliteter/

