
Referat fra bestyrelsesmøde EF Tønderhus 04-10-2016 
Deltagende: Thomas, Per, Nada, Jeppe, Vera, Magnus Fraværende: Katrine, Line 
 
Punkter fra sidste møde løbes igennem. 
Café 233: Jeppe har afholdt møde med Carsten fra Café 233, en nabo til caféen og en 
repræsentant fra kommunen. Ud af mødet kom der aftale om et par tiltag.  
 
Der skal sættes lås på vinduerne for at undgå kunder i caféen selv åbner disse. Her tænkes 
specielt på rygerummet. For at måle lydniveauet, som er påtalt af nogle beboer udleverer 
kommunen en harddiskoptager, der kan foretage sådanne målinger til naboen af caféen. 
Dette er i et forsøg på at finde ud af, om der er mere støj end tilladt 
 
Der er stadig ikke en aftale på plads omkring et filter, der skal dæmpe lugtgener fra mados. 
Dette er blandt andet fordi kommunen skal give dispensation til den fra bestyrelsen ønskede 
løsning, som er et lokalt filter i nærheden af vinduet til køkkenet. 
En udluftnings aftale skal herefter igennem to instanser, da den skal godkendes af 
kommunen, men samtidig også skal godkendes af arbejdsmiljøstyrelsen. 
 
I forhold til udearealer skal vi have undersøgt regler for udeservering, da dette nemlig har 
indflydelse på, hvem der skal håndtere sagen. Hvis det anses som privat grund er det 
kommunen, men hvis det anses som offentlig (tilgængelig) grund er det bevillingskontoret, 
der skal håndtere sagen. 
 
Angående oprydning af udearealer ville Jeppe tage dette punkt op på næst afholdte møde 
med caféen. Hvis der mod forventning stadig ikke bliver ryddet op, vil bestyrelsen udforme 
en skrivelse omkring oprydning i haver ved første bestyrelsesmøde efter information til 
caféen. Samtidig vil Nada undersøge hvordan ejerskab og brugsret er for haverne generelt, 
så et ansvar kan placeres hvis haverne misligholdes. 
 
Skilte til storskrald: Disse er printet og mangler blot at blive lamineret. Per har en maskine 
til dette formål, så Vera får lavet skiltene klar til opsætning. 
 
Vinduer: Aftale om nedslag på korrekt montage af vinduer er indhentet. Det er dog svært at 
se, hvor meget vi præcist kan spare på vinduerne, så tilbuddet undersøges nærmere af 
Magnus. Samtidig snakkede man om at indhente flere tilbud. Dette kan dog være 
besværligt, da Frovin (Leverandør af de godkendte vinduer) kun giver rabat i forbindelse 
med montage af en Frovin godkendt montør. Derfor er bestyrelsen nødt til at undersøge, 
hvordan man skal tolke udtalelsen fra vores jurist om at alle forandringer skal udføres 
håndværksmæssigt forsvarligt og godkendes af bestyrelsen. Dette er fordi den anbefalede 
montør fra Frovin har nogle håndværksmæssige detaljer med i montagen, der kan gavne 
hele ejendommen på lang sigt i form af mindre skader forårsaget af dårligt monteret vinduer. 
 
Vandskader: Da vi har haft en del vandskader i ejendommen var det et punkt vi havde oppe 
og vende på sidste møde. Vi mangler dog stadig at undersøge om man kan sanktionere i 
forhold til mislighold. Dette fik vi dog aldrig udnævnt en ansvarlig for, så dette punkt skal nok 
tages op på næste møde igen. 



 
Til gengæld kom der et input om at præcisere, hvad der er mislighold og hvordan det undgås 
som en tilføjelse til vores FAQ, som stadig mangler at blive færdiggjort. Thomas mangler at 
lægge det nuværende på hjemmesiden, men vil gøre dette inden næste møde. 
 
Udskiftning af bagdøre: Alle døre trænger til udskiftning, og Per har indhentet tilbud på 
dette. Flere tilbud bør dog indhentes for en beslutning tages. Arbejdet kan under alle 
omstændigheder ikke opstartes i nuværende budgetperiode. 
Der blev også kigget på trin ved bagtrapper. Ca. 8 er gode nok, men resten bør repareres 
eller udskiftes. Nærmere pris og løsning bør diskuteres til næste budgetår. 
Per får kontakt til en murer, som laver et tilbud på bedste/billigste løsning til trinene. 
 
Drejebog til vedligehold af karnapper: Billeder og beskrivelse er modtaget, men mangler 
at blive uploadet på hjemmeside. Thomas tager sig af dette punkt. 
 
Disse punkter er tiltag fra en gennemgang af vores budget. 
Belysning: Som et tiltag for at spare på vores enormt store belysningspost i budgettet vil 
Magnus indhente information / tilbud omkring mulighederne for LED lys i opgangene samt 
kældrene. 
 
Forsikringer: Jeppe vil undersøge, hvorvidt vi fortsat har de billigste forsikringer, gennemgå 
nuværende eksterne serviceaftaler sammen med Per. 
 
Gårdudvalget: Jeppe tager en snak med en repræsentant fra gårdudvalget omkring deres 
forventninger til hvordan praktikaliteterne skal forvaltes fremover, da der er opstået en 
situation, der rejser netop dette spørgsmål. 
 
Post på regnskab: 
Katrine har for nuværende en kommunikation med DEAS omkring udspecificering af poster i 
regnskabet bl.a. 'Øvrige dele og udvalg', Generalforsamling, mv. Ydermere har jeg spurgt 
ind til den kommunikationsløsning, som blev nævnt ved sidste generalforsamling 
 
Vandforbrug: Katrine har undersøgt i forhold til tilskud på individuelle måleenheder, og 
fundet en pjece, der beskriver mulighed for tilskud til dette. Denne Pjece vil der blive linket til 
på bestyrelsens intranet, så vi kan undersøge mulighederne nærmere på et mere aktuelt 
tidspunkt.  
 
Samtidig var der enighed om at sætte mere fokus på netop vandforbruget. Her blev det 
nævnt at der kører en landsdækkende kampagne på nuværende tidspunkt, så Thomas 
undersøger om man kan linke til denne fra hjemmesiden eller lignende. 
Vedligeholdelsesplan: Bestyrelsen er enige om, at det er en god idé. Alle medlemmer 
kommer derfor med inputs til næste møde omkring hvilke ting, man mener skal prioriteres de 
næste 5 og 10 år. 
 
Frit valg af tv: I forbindelse med varsling om prisstigninger fra YouSee, kom emnet om 
vedtagelse af loven om frit valg af tv op. Da der er forskellige regler for ikrafttrædelse skal 



det undersøges om vi har sløjfeanlæg eller andet. Hvad er proceduren i forbindelse med 
opsigelse af aftale med YouSee. Er der andre udbydere, der kan/må levere internet gennem 
kabel-tv, da mange beboere ikke har anden mulighed, og hvad er prisen eventuelt (Måske 
en form for fælles internet installation kan være på tale). Varsling om prisstigninger og sluk 
for analog radio puttes på hjemmesiden. Dette undersøges nærmere af Thomas. 
 
Indkomne mails debatteres 
Huller i forbindelse med kloakrenovering: Dette er der blevet rykket for flere gange af 
Per, men Jeppe vil tage fat i firmaet igen. Vi håber selvfølgelig de får det ordnet hurtigst 
muligt. 
 
Frovin aftale: Aftalen med Frovin er stadig under udarbejdelse. Vi har nu modtaget et tilbud, 
men det skal undersøges nærmere om det kan gøres bedre/billigere. En notits på 
hjemmesiden kommer, så snart vi har fået aftalen på plads. 
 
Eventuelt 
Dagsorden: Bestyrelsen har ikke nogen fast form til dette endnu, men Nada tager en snak 
med den ansvarlige for respondering på e-mails, så vi kan få disse flettet med ind i en 
eventuel skabelon. 
 
Oprydning: Da vi har en masse cykler og ting på trappeopgange, der virkelig trænger til at 
blive ryddet op i, har Per undersøgt muligheden for at leje en container til dette formål. Så 
snart vi kender datoen på levering af denne, vil vi varsle beboerne om den foreståenden 
oprydning. det forventes at blive en gang i november. 
 
Julefrokost for bestyrelsen: Det aftales at afholde julefrokost med en formodet dato d. 13. 
januar, og Vera vil undersøge nærmere detaljer omkring arrangementet.  
 
Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 1. november kl. 19.00 hos Jeppe. 


