
EF Tønderhus 

14. november 2017 kl.19 hos Line 

Tilstede: Vera, Thomas, Katrine og Line. 

Dagsorden – Bestyrelsesmøde 

1) Valg af dirigent og referent 

a. Katrine er dirigent. Vera er referent. 

2) Handlingsplan 

a. Martini  

i. VVS:  Bestyrelsen har modtaget en regning for noget VVS-arbejde, samt afregning 

af container. Denne skal fordeles på hhv. Beboer, Tønderhus og Martini. Der 

mangler afklaring af dette. DEAS skal facilitere. 

ii. Samlet brev sendt til Martini vedr. Fællesregler, deling af udgifter, toilet i gården, 

elinstallation. DEAS skal facilitere. 

b. Ny administrator 

i. Gennemgang af tilbud som er blevet indhentet. To særdeles gode tilbud blandt 

flere. 

ii. Videre færd 

1. Der bliver afholdt møder med to af de tilbydende i løbet af 

november/primo december. 

c. Piktogrammer/skilte 

i. Der bliver hængt piktogrammer op på foreningens fællesarealer, lokaler m.m. for 

at gøre det mere tydeligt hvad rum og faciliteter dækker over.  

d. Update på Østblik 

i. Møde med Østblik - intet nyt fra Østblik. 

Handlingsplanen er godkendt af bestyrelsen. 

3) Meddelelser / Information (kort) 

a. Formanden 

i. Ikke tilstede. 

b. Næstformand 

i. Opdatering vaskeri 

1. Vaskeriet er snarest muligt operationelt. Når dette er operationelt så bliver 

der informationer omkring hvordan der kan købes kort hos Per for at 

kunne bruge de nye maskiner. 

ii. Opdatering på bagdørene 

1. Opdatering på nøgler 

a. Der mangler at blive udleveret nøgler fordi beboere ikke har hentet 

dem. De kan stadig afhentes hos Per, viceværten. Der bestilles 

derudover extra nøgler til sædvanlige håndværkere, samt generelt 

til lån i tilfælde af håndværkere eller andet.  

2. Opdatering på låse 

a. Låsene til dine nye bagdøre bliver installeret d. 15.11. 

c. Viceværten 

i. Vandrør i kælder 



1. Vandrøret er blevet fikset. 

2. Gasmåleren i vaskerum er blevet afmonteret så foreningen sparer 200 kr. 

om måneden.  

d. Økonomi-opdatering 

i. Forhandling med Danske Bank omkring gammelt banklån 

1. Der har været møde med Danske Bank. Danske Bank lånet (tag-lån) kan 

ikke indfris til bedre vilkår. Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen 

opfordre beboere til at indfri deres egne tag-lån, da dette også kan være 

fordelagtigt for beboeren da den månedlige ydelse vil falde.  

2. Dette vil være en fordel også når foreningen skal optage et nyt lån i 

forbindelse med facaderenovering. Forslag til hvordan dette kan gøres 

(afslutning af tag-lån samt optagning af nyt lån til facaderenovering) vil 

blive præsenteret til generalforsamlingen.  

4) Sager til debat 

a. Baseret på indkomne mails fra beboere 

i. Intet nyt, der ikke er blevet håndteret.  

b. Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen 

i. Svar fra Kommunen 

1. Kommunen skal vurdere enkelte tilfælde når der skal 

ombygges/filføjes/skiftes elementer. Bestyrelsen vil arbejde på en plan, der 

kunne inkludere standardisering af tilladte vinduer, træ, udseende på 

tilbygning m.m., der potentielt også tillader "konkurrence", således at der 

ikke er monopol på leverede vinduer, træ, udseende m.m. Dette arbejdes 

der på de næste måneder. 

ii. Bestyrelsesrum 

1. Der etableres en mindre bestyrelsesrum i 2018 i et gammelt rum i 

kælderen, der allerede har strøm og lys. Bestyrelsen vil finde billige eller 

helt gratis og donerede møbler til at indrette det med.  

iii. DEAS 

1. Møde med DEAS 8. november 

a. Mødet med DEAS var ikke konstruktivt, og bestyrelsen kunne ikke 

få de informationer de havde håbet på at få. Samarbejdet fungerer 

ikke godt på nuværende tidspunkt. 

2. Videre færd 

a. Der afholdes møder med alternative administratorer.  

iv. Planlægning af 2018 

1. Budget 

a. Der laves en doodle på at få afholdt et møde/arbejdsdag omkring 

budget indenfor den næste måned så dette kan blive klar til en 

generalforsamling i marts.  

2. Vedligeholdelsesplanen 

a. Denne opdateres, og alle bestyrelsesmedlemmer skal orientere sig 

i nuværende plan for at kunne prioritere indsatser til opdatering af 

vedligeholdelsesplanen. 

5) Sager til beslutning 

a. Julefrokost – hvor og hvornår? 



i. Julefrokost afholdes d. 19.01. Forslag til sted er klar til næste møde.  

b. Ny administrator 

i. Der skal afholdes møder med 2 ejendomsadministratorer i løbet af de næste to 

uger.  

6) Evt. 

7) Kommende møder 

a. Bestyrelsesmøde – d. 12. december kl.19 hos Katrine 

b. General forsamling gennemføres inden medio marts 


