
Referat fra bestyrelsesmøde EF Tønderhus 01-11-2016 
Deltagende: Thomas, Per, Line, Jeppe, Katrine. Fraværende: Nada, Vera, Magnus 
 
Ifølge dagsordenen var første punkt at udvælge en dirigent. Katrine meldte sig frivilligt, og 
blev herefter valgt.  
 
Løbende sager: 
 
Frovin: Magnus havde sendt en mail med status, som var uændret i forhold til sidst. 
Herefter blev der foreslået at vi undersøgte muligheden for at købe igennem 3. part i stedet. 
Her blev Spektrum Vinduer nævnt som en mulighed. Dette får Magnus lov at undersøge 
nærmere. Samtidig blev det besluttet at skrive til de beboere, der nu står og venter på at 
vores aftale kommer i hus, får besked om at de bare kan købe deres døre/vinduer (såfremt 
det stadig er de godkendte). Samtidig vil vi gøre de enkelte beboere opmærksomme på, at 
andre beboere er i præcis samme situation, så de måske kan gå ud og forhandle en god pris 
sammen. 
 
Skilte til skralderum: Status er stadig at skilte er printet, men mangler laminering, som 
Vera klarer efter sin ferie. 
 
Café 233: Her er der stadig ikke styr på udsugning, og der roder stadig udenfor i den 
tilstødende have. Det virker som om Caféen bevidst trækker sagen. Derfor vil Jeppe 
undersøge mere dybdegående, hvad bestyrelsen kan gøre med hjælp fra DEAS og 
kommune for at få Caféen til at overholde lovkrav og normale ordensregler i forhold til deres 
drift af restauration og som beboer i EF Tønderhus. 
Nada er desuden i gang med at undersøge ejerforhold i forhold til haven, så vi kan få det 
juridiske på plads, inden der foretages mere i forhold til det. 
 
Hjemmeside: Denne er faktisk klar. Der mangler dog at blive tilføjet et afsnit omkring 
gårdudvalget og den urbane have. Dette har Nada lovet at kigge på.  
Vi mangler at få gjort beboerne opmærksomme på at vi har en hjemmeside, hvor beboerne 
kan holde sig opdateret og finde praktisk information. Dette sørger Thomas for at få lavet et 
udkast til, og får dette printet og hængt op i porten med Per. 
Samtidig har Thomas lavet en mail til både bestyrelsen og til viceværten, som skal testes 
inden disse måske skal tages i brug som erstatning for det nuværende Google group 
system, hvor man sender fra sin private mail, når man sender mails til beboere. 
Der er også lavet et intranet, som sagtens kan forbedres yderligere, men er klart til brug. Der 
er oprettet brugere til alle bestyrelsesmedlemmer, så de kan gå ind og tilføje, redigere mv. 
på hjemmesiden. Dette laver Thomas et lille skriv om, og måske det senere skal 
demonstreres. 
 
Oprydning af cykler og kældergange: Denne sag var sat i gang, men blev stoppet igen, 
da der var uenighed om måden bestyrelsen formulerede sig på udadtil. Dette var et punkt 
der skulle diskuteres senere i følge dagsordenen, men må udskydes til næste gang. Det blev 
besluttet at igangsætte projektet igen med nye datoer, dog med samme formulering i denne 
omgang.  Per finder nye datoer og sætter opslag op, når disse er fundet. 



Varsling om prisstigninger fra YouSee: Dette er der lagt en skrivelse op på hjemmesiden 
om. Derudover varsler YouSee selv deres kunder om disse prisstigninger. Prisen er stadig 
lavere, end hvis beboerne skulle købe løsningen direkte fra YouSee. Der er dog blevet 
undersøgt lidt i forhold til en ny lov om frit valg af TV, da der sikkert vil være nogle beboere, 
der nu vil overveje denne mulighed. Det er intet problem at opsige sit YouSee abonnement. 
Man skal blot kontakte DEAS. Dog er der en del lejligheder, der ikke har telefonstik, og 
derfor vil miste deres internet i samme omfang. Bestyrelsen har derfor forhandlet med 
Yousee om at få lov og beholde internet igennem YouSee. Dette kan sagtens lade sig gøre, 
og kræver blot at bestyrelsen underskriver en aftale med YouSee, hvor det accepteres, at 
man kun har Internet aftale, som også indeholder Cmore indhold. Dette blev besluttet at 
acceptere, og Thomas sørger for at aftalen bliver underskrevet og indsendt til YouSee. 
 
Prisaftale med DEAS: Vores prisaftale med DEAS er gennemgået af Katrine. Her er der 
fundet ud af, at en del af de services vi betaler for, er services vi ikke endnu har udnyttet. 
Disse er sendt i en mail, som Katrine gensender, så resten af bestyrelsen kan få et overblik 
over, hvilke ting, vi skal udnytte bedre.  
 
Parkeringsaftale: Her var der tvivl om vores aftale, og hvornår udbetalingen herfra skulle 
begynde at komme ind. Aftalen havde Per fremskaffet til Line, og Thomas fortalte at denne 
allerede var at finde på intranettet. Thomas har set en gammel mail i bestyrelsen omkring 
dato på første udbetaling, som han lige tjekker op på. Line dykker længere ned i sagen, hvis 
der er behov for dette. 
 
Debat punkter udgjort af mails fra beboere: 
 
Ovenlysvindue i taglejlighed: Dette skal undersøges nærmere, og der skal formentlig også 
en byggesagkyndig på, så vi sikrer alt er i orden. Det ville være en skidt sag for 
ejendommen, hvis der pludselig opstår komplikationer i forbindelse med isætning af et nyt 
vindue i taget. Det virker umiddelbart til at blive en sag med forholdsvis høje omkostninger. 
Derfor undersøger Jeppe hvad beboeren har regnet med af udgifter til et sådant projekt, og 
undersøger hos DEAS, hvad der præcist skal til for at godkende dette. Hvis forventninger og 
faktiske omkostninger ligger meget langt fra hinanden er der ikke grund til at sætte alt for 
meget i gang. 
 
Lejekontrakt fra beboer: Denne blev besluttet underskrevet, og Katrine tager sig af dette. 
 
Debat punkter udgjort af mails fra bestyrelsesmedlemmer: 
 
Undgå mislighold: Dette kommer sig af, at ejendommen oplever utrolig mange vandskader, 
fordi nogle ejere ikke vedligeholder deres vådrum godt nok. En rapport fra før stigstrengs 
projektet viste, at en del lejligheder havde ting, der burde udbedres hurtigst muligt. En lidt 
nyere mail fra viceværten med en opgørelse over vandskader viste imidlertid, at en del 
lejligheder nu havde vandskader. Da ejeren dog har et ansvar for at vedligeholde dette ifølge 
vores vedtægter, er det derfor nødvendigt at kigge på, om vi kan gøre noget for at denne 
vedligeholdelse også bliver overholdt. Dette være sig både proaktivt og reaktivt. 



Da det typisk er lejligheder, der er udlejet, besluttede vi at Jeppe undersøger med DEAS, om 
vi har nogle muligheder her. 
Derudover blev det besluttet at lave et ekstra møde en dag, hvor vedtægterne gennemgås, 
så vi kan sikre at vi ikke ødsler alle beboeres penge væk på ting, der kunne være undgået. 
Samtidig også for at sikre deres sikkerhed, da der er en del udlejning, der aldrig bliver 
godkendt af bestyrelsen, og vi derfor ikke har noget overblik over, hvem og hvor mange der 
har adgang til opgange med nøgler og koder.  
 
Vedligehold af terrasser: Her betaler vi på nuværende tidspunkt for den træbeskyttelse 
beboerne bruger, men hvis vi kigger vedtægterne paragraf 15 stk 2, står der at den 
indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer. Herunder eventuelle terrasser. Derfor 
skal vi se om vi kan finde noget der beskriver et tillæg til vedtægterne et sted. 
Punktet tages derfor igen op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Vedligehold i forhold til energiplan: Her er der udfærdiget en rapport for mange år siden, 
der viste hvordan vi ved at investere omkring kr. 20.000,- i to nye cirkulationspumper, kunne 
sænke vores energiforbrug med 75 procent. Per nævnte, at man faktisk kunne nøjes med at 
skifte den ene pumpe, da man primært kun kører på den ene. Det blev besluttet, at Per 
skulle få en aktuel pris på udskiftningen af denne, og se om vi ikke kan få skubbet det med 
ind i næste års budget.  
I samme rapport blev det beskrevet hvordan en udskiftning af kontakter i kælderen kunne få 
vores lys der brænder i 24 timer i døgnet til kun at brænde i 3 timer i døgnet. Dette ville 
kræve en investering på ca. kr. 15.000,- og give en besparelse på ca. kr. 6.500,- pr. år. I dag 
kan besparelsen blive væsentlig større, hvis man samtidig skifter til LED belysning. Derfor 
blev det besluttet at undersøge om man kunne skifte til LED lamper, når vi alligevel skal til at 
reparere lamper både i opgangene, og i kælderen, så vi kan udskifte dem løbende. Per 
undersøger dette nærmere sammen med en elektriker, der kender til ejendommens 
installationer. 
 
Stigestrengs projekt: Her er der blevet sendt en status på mail, som skal lægges på 
hjemmesidens intranet, så alle i bestyrelsen kan følge med i, hvad status er. 
I forhold til stigestrenge har vi også snakket om separate vandmålere, og disse bør 
inkluderes i en 5 års plan. 
 
Vedligeholdelses historik: For bedre at få overblik over hvad der rent faktisk skal med på 
en 5 års plan vil Jeppe og Katrine sørge for at få lavet en opgørelse, over hvad der er blevet 
lavet de sidste par år, og hvad viceværten og vores håndværkere mener er det næste, vi bør 
gå i krig med. Her er der også et par punkter fra den gamle bestyrelse, som bør overvejes, 
da det under alle omstændigheder er noget, de har villet kigge på, når kloak og stigestrengs 
projekt var ved at være færdigt. Disse punkter er fundet i gamle mails og referater, og er 
samlet i et dokument af Thomas. Nyt lokale til Per og bestyrelse var et af disse punkter og 
bør opprioriteres, da det kunne være rart for bestyrelsen at have et bedre system til 
arkivering, da det ikke rigtigt er eksisterende på nuværende tidspunkt. 
 
Vaskeri: Dette var et af de punkter man også har kigget på i tidligere bestyrelser. Der er 
endda gjort et stort stykke arbejde i at indhente forskellige tilbud dengang. Det bliver mere 



og mere aktuelt, da vores vaskerier på ingen måde tjener sig selv hjem efterhånden. Derfor 
blev det kort gennemgået hvilke forskellige tilbud, der var indhentet tidliger, og specielt det 
ene tilbud virkede interessant, da det kun krævede en investering i at klargøre et lokale til 
maskinerne. Denne virksomhed ville herefter tage en stor del af indtægten fra vasken, men 
ville samtidig stå for al service, og der ville ikke være nogen omkostning for selve 
maskinerne. 
Det blev besluttet at Thomas og Line undersøger nærmere omkring etablering af lokale. 
 
Økonomi: Det blev besluttet at lave et lille økonomiudvalg, der blev ansvarlige for 
økonomien, da der blandt andet har været lidt uklarhed omkring udbetaling af penge fra 
DEAS, og samtidig en uopmærksomhed på nogle budgetposter. 
Thomas og Katrine har påtaget sig ansvaret for at holde øje med økonomien, og Katrine vil 
forfatte et dokument, der skal beskrive proceduren for udbetaling af penge. 
 
Eventuelt:  
 
Utæthed i fuge: Per havde en sag om noget utæthed i en fuge hos en beboer. Her bør det 
undersøges hos DEAS, hvem der egentlig har pligt til vedligeholdelse. Er det en del af 
vinduet, er det beboeren ifølge paragraf 15 stk 2 i vedtægterne. Jeppe undersøger sagen. 
 
Fortrapper: Status var lidt uklar på dette punkt, men vi bør nok tage de værste trapper i 
opløbet, hvis det kan lade sig gøre. Derfor tilkaldes den gulvmand, der lavede fortrapperne 
sidst, så han kan afgive et tilbud på de værste. Samtidig bør vi indhente tilbud fra et par 
andre også. Per ville tage kontakt til gulvmanden. 


