
Referat fra bestyrelsesmøde EF Tønderhus 06-12-2016 
Deltagende: Line, Per, Vera, Magnus Thomas, Katrine, Jeppe Fraværende Nada 
 
Katrine blev udpeget som dirigent og Thomas referent. 
 
Løbende sager: 
 
Frovin opdatering. 
Vi har nu fået en ny kontakt hos Frovin, når vi skal bestille vinduer. 
Tilbuddet er det bedste Frovin kan lave på enkeltkøb, men man kan med fordel gå flere 
sammen om at indkøbe, da dette kan resultere i en endnu bedre pris. 
Bestyrelsen opfordrer, derfor beboere til at gå sammen, hvis der er flere der alligevel skal til 
at skifte vinduer. Der er samtidig lavet tilbud på montering fra en håndværker kendt af 
Frovin. Dette ser ud til at være gode priser, og Frovin mener at vinduerne bliver sat 
forsvarligt i af ham. Detaljer lægges på hjemmesiden. Her vil Thomas se om vi kan lave en 
form for venteliste til beboerne, hvis de har ønske om at gå sammen. 
 
Skilte til storskrald. 
Disse er nu printet, og Per sørger for laminering. 
Detaljer fra Københavns Kommune omkring, hvad der er tilladt at henstille som storskrald 
laves som infoskilt af Thomas og hænges op ved siden af. Per laminerer skiltene når de er 
klar. 
 
Café 233. 
Alle punkter er sat foreløbig på standby, da stedet muligvis skal sælges. 
Gælder også for ventilation. 
 
Storskrald/container bestilling. 
Per skal bestille 30 dage i forvejen, men han er på sagen, og giver nærmere information, når 
det er aktuelt. 
 
Julefrokost for bestyrelsen. 
Der kom bud på et par forskellige steder dette kunne afholdes, og samtidig blev det foreslået 
at afholde den samme dag som bestyrelsens ekstra arbejdsdag for vedligeholdelsesplan, 
budget mv. d. 8. jan 2017. 
 
Reklamering for hjemmeside. 
Der er blevet hængt en infoskilt op i alle opgange og i portene ind til gården. 
 
Parkeringsaftalen. 
Ingenting på skrift om at de første parkeringsafgifter skulle dække udgifter til skilte. 
Da der samtidig ikke har været adgang til DEAS’ side, har vi ikke kunnet tjekke op på, om vi 
allerede har modtaget indbetalinger fra disse bøder. 
Line ringer til virksomheden med parkeringsaftalen. Thomas kigger efter gamle posteringer, 
når forbindelsen til DEAS’ side er genoprettet. 
 



Indsættelse af ovenlysvindue. 
Beboeren har foreslået, at bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling. 
Da der ikke umiddelbart er andre end beboeren, der synes at have interesse i dette, afviser 
bestyrelsen at afholde ekstraordinær generalforsamling omkring dette. Grundlaget for 
beslutningen er, at et sådant møde koster en del penge at afholde plus en masse tid for 
både beboere og bestyrelsesmedlemmer. 
 
Vaskeri. 
Tilbud indhentet fra Nortec og Service Centralen. Disse tages med som forslag til vores 
vedligeholdelsesplan, da det vil koste en hel del i forhold til, at vi får færre og færre brugere 
af vaskeriet. 
Forslag om at lukke det ene vaskeri. Dette skal analyseres nærmere i forhold til om 
vasketider dækker det antal brugere vi har, med forslag om alternativ tidsbestilling, der kører 
pr. maskine og ikke på hele vaskerummet. Thomas følger op på dette. 
 
Vedligehold historik + 5 årsplan oplæg. 
8. jan 2017 vedtaget som en ekstra arbejdsdag for bestyrelsen for at kunne bruge den 
retmæssige tid til dette. 
 
 
Information fra formanden. 
Formanden og Per har afholdt møde med DEAS, og gennemgik det vigtigste herfra. 
 

● Vandskader er et stort problem, som vi skal have gjort noget ved, da vores 
forsikringspræmie igen er steget af denne årsag.DEAS kan tilbyde en mere favorabel 
aftale, hvis vi kommer ned i antal vandskader. Da vi er igang med at skifte 
stigestrenge, kan antallet af skader godt ryge ned efter endt arbejde. 

● DEAS anbefaler, at vi overvejer at ændre vedtægter. Dette er i forhold til, at vi har 
svært ved at være konsekvente over for folk, der ikke overholder vedtægter. 

● Vi skal være mere konsekvente over for folk, der bruger bagtrappen til opbevaring, 
da vi risikerer bøder fra brandmyndighederne. Dette vil vi fremover gøre beboerne 
opmærksom på, og de vil få videresendt denne bøden. 

● Elektronisk postløsning har været undervejs siden sidste generalforsamling. og 
kommer nu i det nye år. Dette promoveres på hjemmeside af Thomas for at få flere 
beboere med på listen. På www.deas.dk/digital kan man finde mere information, og 
dette vil selvfølgelig blive linket til fra hjemmesiden. 

 
 
Økonomi. 
Der blev givet et overblik over økonomien. Hvis de seneste tal er retvisende, og der ikke 
kommer uventede udgifter, ser vores regnskab ganske fornuftigt ud. Taget foreningens 
størrelse i betragtning ville det ikke gøre noget, at vi fik en større egenkapital, men efter at 
have været hårdt presset økonomisk de senere år, ser det bedre ud. 
 
Juleglögg. 

http://www.deas.dk/digital


Arrangementet kører efter planen, og der er kommet et skriv på hjemmesiden, samt hængt 
flyers op i opgangene. 
 
Sager til debat: 
 
Fugt i lejlighed. 
Beboeren skal tage kontakt til sin forsikring. Da det er en sag mellem hende og evt. overbo. 
Katrine laver udkast til svar, og konfererer med en eller flere andre fra bestyrelsen og sender 
herefter svar til beboer. 
 
Lejekontrakter til godkendelse.  
Disse godkendes uden bemærkninger. 
 
Varme i lejligheder. 
Per tager ud med Østblik VVS og ser på problemet hos de berørte beboere. Det er 
formodentlig ikke radiatorerne, men måske andre lokale problemer, som forårsager 
problemer med varmen. 
 
Vedtægterne. 
Dette punkt tages mere detaljeret op på arbejdsdagen, men to punkter kan vi godt starte 
undersøgelse af allerede. Det er blevet berettet, at vedligehold af terrasser lige nu bliver 
betalt af foreningen, og dette virker underligt i forhold til, at vedtægterne faktisk foreskriver at 
beboerne har vedligeholdelsespligten. Da vi stadig ønsker en ensartet facade, vil vi derfor 
undersøge om dette kan specificeres i ordensreglerne. Thomas kigger nærmere på dette 
punkt inden arbejdsdagen. 
Der er rejst tvivl om, hvem der har brugsretten af haverne rent juridisk. Thomas kigger efter i 
vedtægterne, og ellers skal vi måske have en advokat fra DEAS ind over næste budgetår. 
Thomas kigger også andre punkter af vedtægterne igennem, for at se om der evt. skal 
ændringer til. 
 
Vedligeholdelsesplan. 
Katrine har lavet et fint oplæg, som vi kigger nærmere på den ekstra arbejdsdag. 
Derudover prøver vi at få et par forskellige håndværkere ud og kigge på forskellige områder. 
Per sørger for dette. 
Frovin har tidligere givet tilbud på døre til bagtrapper, som tages med i planlægningen på 
arbejdsdagen. 
 
Ting til beslutning: 
 
Lys i entre. 
Ny energibesparende LED lampe godkendt til entre. Hele opgang skiftes, når en af de gamle 
lamper bliver defekt. Per sørger løbende for dette. 
 
Lys i kælder. 
Samme type lampe kan bruges. Da vi har brug for at disse også kan slukke, når der ikke er 
nogen i kælderen, undersøger Per, om den kan få med PIR sensor. Hvis dette er en 



mulighed, bliver proceduren den samme som for en hovedtrappe. Altså udskiftes en hel 
længe af gangen, når der opstår defekt på en af de gamle lamper. 
 
Cirkulationspumpe fjernvarme.  
Det koster kr. 28.000,- at udskifte de 2 pumper vi har. Pumperne er tjent ind i løbet af 3 år. 
Pumperne besluttes udskiftet, da det gavner beboerne, samt kan holdes indenfor 
nuværende budget for vedligehold  
 
Økonomi-procedure (Katrine) 
Katrine gennemgik et forslag til, hvordan vi styrer udbetalinger i fremtiden. Jeppe fortalte, at 
vi ville få en ny procedure igennem DEAS også i forbindelse med vores nye adgang. 
Dokumentet bliver rettet til, og vil blive lagt på intranettet på et senere tidspunkt. 
 
Eventuelt: 
 
Hjemmeside 
Kan vi få DEAS til at vedlægge link til nye beboere? Dette spørgsmål vil Jeppe forsøge 
besvaret, når han kontakter DEAS næste gang 
 
Forsikringsstigning. 
Jeppe tager en snak med DEAS angående den stigning vores forsikringspræmie har fået 
grundet de mange vandskader.  
 
Kommende møder. 
Arbejdsdag, Bestyrelsesmøde og julefrokost afholdes alle d. 8. januar 2017 hos Vera. 
Vel mødt 


