
Referat fra bestyrelsesmøde 5. sep 2017 EF Tønderhus
Til stede: Jeppe, Katrine, Thomas og Per. Under punktet omkring gårdudvalg var også Thomas og 
Eva til stede. Fraværende: Vera, Line og Magnus (Der dog kom til den sidste del)

Valg af dirigent faldt på Katrine og referent blev Thomas

Handlingsplan:
• Status i forhold til ventilation og terrasse på baggrund af søgning af personale til caféen. 

Status kendes ikke pt, men vi tager kontakt til caféen og for en opdatering
• Vicevært lønforhandling. Er ikke foregået endnu, men formanden lovede at tage et møde 

med Per
• Tilbud på energibesparende lys. Er forhandlet og accepteres enstemmigt af de 

tilstedeværende.
• Ny admin? Vi henter fortsat tilbud. Vi vil meget gerne afholde et møde med DEAS i 

mellemtiden, for at fortælle om vores syn på det nuværende samarbejde.
• Opdateret tilbud fra Østblik. Dette er formanden stadig i gang med at undersøge.
• Piktogrammer. Opgaven er uddelt, men forslag om direkte genbrug af piktogrammer fra 

hjemmesiden, der kan printes på alm. A4 og lamineres kom frem. Dette arbejdes der videre 
med.

• Indhente tilbud på trappeforløb afslibning. Der er indhentet tilbud. Disse medtages i 
femårsplanen.

• Kælderrum status. Alle kælderrum der er tilknyttet en lejlighed, er mærket med 
lejlighedsnummer. Herudover er der mellem 10 og 15 kælderrum i brug, som ikke kan 
redegøres for. Udover dem der benyttes af viceværten.

• Møde med kommunen Bestyrelsen samler op i fælles dokument, og laver en plan for et 
møde.

• Indhente tilbud på låse. Dette er allerede sat i gang, og vi afventer respons fra diverse 
leverandører.

Meddelelser / Information (kort)
Formanden:

• Martini har spurgt om tilladelse til skærm på facaden. Dette blev diskuteret og herefter 
nedstemt.

Viceværten: 
• Cafén har lukket for vand på egen hånd. Som udgangspunkt er det ejerforeningen, der står 

for vedligeholdelsen af fællesinstallationer, så derfor ser vi helst ikke at alle mulige 
mærkelige håndværkere bare på egen hånd åbner/lukker/justerer på disse. Under alle 
omstændigheder vil bestyrelsen gerne have besked herom, så vi kan varsle berørte beboere, 
der pludselig står uden vand eller lign.

• Definition af vindue - 235A, 3.tv. Vi afventer en adgang til naboen, så vi kan besigtige andre
tilsvarende vinduer. Installationen ser generelt lidt mærkelig ud. Fordi vi ikke har haft andre 
lignende sager, vil vi gerne have undersøgt dette til bunds, før en endelig beslutning tages.

• Storskraldscontainer 4 gange om året. Dette accepteres af bestyrelsen, da det er et stigende 
problem med henstilling af effekter på fællesarealer.

• Vinduer lukkes ikke på bagtrapperne. Vi sætter strips på vinduer, for at undgår problemet 
med ødelagte vinduer, da det for nyligt har kostet 2 vinduer på en af bagtrapperne

• Plads til ekstra containere ved skralderummet (5 stk 190L) Læg vandfast krydsfinér på 
stykket foran mellem skur og parkeringsplads. Noget af beplantningen skal muligvis fjernes 
for at gøre plads til dette. I værste fald skal vi måske også hive det gamle træhegn op, for at 
kunne køre ud og ind.



• Viceværtens computer er gået i stykker. Ny computer er rekvireret af viceværten.
• Vaskerum. Vi kan få plads til maskinerne for enden af rummet, hvis vi piller den gamle 

kæmpe vask ned og erstatter den med en anden. Dette blev accepteret.
• Hovedopgang. 2-3 lamper er gået og skiftes til energibesparende LED lamper
• Utæt vandlås tilhørende faldstammen skal skiftes i 235C 3 sal. Dette gives der accept til.

DEAS
• Varsling af nye bioaffaldsbeholdere  - se v. Per (Krav fra kommunen)
• Ny parkeringsliste - til orientering. Er rykket for hos DEAS

Gårdudvalg:
• Ansvar. Gårdudvalget fremlagde deres bud på, hvor deres ansvar startede og stoppede. De 

gøder f.eks. ikke, men tager sig af den løbende indsats i urbanhaven, stautebedene og 
tønderne i gården. Lugning af bede bør ske af viceværten. 

• Gårdstrategi / Plan. Gårudvalget informeres om bestyrelsens planer med gården, og 
opfordres til at komme med idéer og inputs i forbindelse med planlægningen af dette 
projekt.

• Beføjelser. Generelt var både gårdudvalg og bestyrelse enige om, at ting der ændrede 
udtrykket i gården, gerne måtte vendes med bestyrelsen. Derudover virkede der til at være 
enighed om, at en løbende dialog, er vejen frem til et godt samarbejde.

•
Sager til debat
Baseret på indkomne mails fra beboere

• Manglende fuger karnap - Anna Marie Houmann - modtaget 28. aug. Vi er i gang med en 
plan for facaden inkl. fuger, karnarper mv, som planlægges igangsat med en tidshorisont 0-5 
år. Da der ikke er plads i nuværende budgetår til dette, kan bestyrelsen ikke sætte noget i 
gang for nuværende.

• Vedr. rygning i den Urbane Have - Julie Nørregaard Jensen modtaget 28. aug. Bestyrelsen 
kan igen kun henvise til at vise hensyn, som det også står skrevet i ordensreglerne. Hvis 
Julie ønsker er decideret rygeforbud i gården, kan hun stille et forslag til næste 
generalforsamling.
Ellers kan hun evt. tag dialog med gårdudvalget om et vis hensyn skilt i urbanhaven.

• Karnap 243, 1.tv. - Eva Broeng Andersen - Viceværten og formanden har været forbi, og 
vurderer at der ikke er så store problemer som først antaget. Bestyrelsen opfordrede til at 
male igen. Karnapperne ligger også med i planlægningen omkring facaden, og der er fortsat 
ikke penge i det indeværende budget år til at ordne dette.

• Maling til verandaer - henvendelse til Per. Bestyrelsen har taget notits af de fremviste 
dokumenter. Bestyrelsen holder fast i, at vedligeholdelsespligten tilfalder ejeren, og derfor 
ikke skal finansieres af alle andre ejere. Bestyrelsen har i stedet taget initiativ til en 
serviceordning hvor beboerne kan afhente træbeskyttelse, maling til vinduer, nøgler mm. 
Disse ting vil så blive opkrævet næste gang der bliver fremsendt regning på fællesudgifter.

• Udskiftning af vindue - 235A, 3.tv (se ovenstående punkt hos Per)

Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen
• Udskifte samtlige bagtrappelåse/opgangslåse med Triton 401/501? Tilbud er ved at blive 

indhentet med 3 nøgler pr. lejlighed. Herefter vil ekstra nøgler kunne rekvireres hos 
viceværten mod betaling af dem over fællesudgifterne.

• Parkeringspladser MC i gården? Nuværende parkering skal ikke foregå i gården, og 
personer, der gør dette bør have en seddel på cyklen. Bestyrelsen tiltænker en decideret MC 
parkering i ny gårdplan, så de ikke står og fylder på stierne.

• Opsparing til facade beregninger. Bestyrelsen er enige om at opsparing til facade ikke kan 
betale sig for de små beløb, der ville kunne blive i besparelse. Bestyrelsen vægter at få 



igangsat nogle af de andre ting, der også har været nedprioriteret under opsparing til 
tagprojektet.

• Beboermøder. Der var snak om en form for mini-generalforsamling kunne afholdes hver 
gang vi har vigtige ting i pipelinen eller efter behov. Der blev også snakket om en officiel 
Facebook side, så bestyrelsen ikke står personligt som afsender. Vi vil også gerne prøve at 
lave nyhedsbreve i forhold til igangsatte projekter. Alle disse punkter vedtages for at få mere
feedback fra beboerne, og give en fornemmelse af at vi alle arbejder for samme mål.

Sager til beslutning
• Bestyrelsesforsikring. Vi venter på en bekræftigelse på, at vi rent faktisk har dette.
• Frivilligtarbejde forsikring. Skal undersøges, om vi kan få samlet med eksisterende 

forsikring, men bestyrelsen er enige om, at vi skal have dette, hvis det er muligt.
• Bestyrelsesrum under 247/245 nuværende tørrerum. Alle i bestyrelsen mener, det er en god 

idé. Både med tanke på forslaget om beboermøder, men generelt også for at få noget mere 
struktur på vores arkivering og arbejde. Vi får lagt vand ind i rummet ved næste etape af 
stigestrenge og får sat lidt kontakter sat op, når der skal skiftes lamper dernede omkring for 
at holde udgifter til dette så langt nede som muligt.

Døre
• Opdateret tilbud med dørlukker til bagtrappedørene. Tilbuddet accepteres enstemmigt.

Evt. 
Varsel om støj grundet ny asfalt lægges på hjemmesiden
Børnehaven:

• Må ikke benytte legeplads af sikkerhedshensyn. Heller ikke når vi får lavet nyt.
• Cykelparkering i kælderrum. Der tages en dialog med børnehaven omkring dette, for at se 

om vi kan findes en fælles løsning på at få bare nogle af deres ladcykler placeret anderledes.

Kommende møder
Bestyrelsesmøde - aftales d. 10 oktober kl.19 hos Jeppe


