
Referat fra bestyrelsesmøde EF Tønderhus 08-01-2017 

Deltagende: Line, Vera, Magnus Thomas, Katrine, Jeppe, Nada. Fraværende: Per

Katrine blev udpeget som dirigent og Vera som referent 

1. Løbende sager:

Cafe 233
Cafeen 233 har opsagt deres lejemål, bl.a. grundet påbud fra Københavns Kommune. Den 1. 
februar overgår lejemålet til en på nuværende tidspunkt ukendt forpagter. Bestyrelsen vil bede 
DEAS kontakte ejeren og bede vedkommende om at facilitere en oprydning på fællesarealerne. 
Bestyrelsen vil ligeledes bede om et møde med den nye forpagter, når denne er fundet, således at 
der kan etableres et samarbejde.   

Storskralds containere
Der bestilles storskralds containere inden d. 2. februar så beboere kan komme af med deres 
storskrald. 

Parkeringsaftalen 
Parkeringsaftalen har generet 850 DKK i 2014-2016. Bestyrelsen vil anmode om at få pengene 
udbetalt  primo 2017. 

Belysning i ejendommen
Tilbud på ny belysning i kælder og opgange er til dels blevet indhentet således, at foreningen kan 
indhente besparelser på el indenfor de næste 2 år. En udvidelse af besparende belysning bliver 
undersøgt ved at også indhente tilbud til lysene på bagtrapper. Der afholdes i løbet af januar et 
møde med teknisk ekspert og vicevært for at finde ud af hvor mange trapper/opgange det 
forventes trænger til udskiftning således at bestyrelsen kan afstemme dette med budgettet.  

Vedligeholdelsesplan for ejendommen
Bestyrelsen er gået i gang med en vedligeholdelsesplan. Den skal sammen gennemgås sammen 
med håndværkere så der kan foregå en prioritering. Gennemgangen forventes afsluttet i 1. kvartal 
af 2017. 

Vaskeri
Bestyrelsen vil arbejde på at forbedre forhold i vaskekældrene i ejendommen. Det skal undersøges 
hvordan de enten kan optimeres eller hvordan man kan lave nye vaskeri-faciliter, så at det giver 
økonomisk mening for foreningen.  Bestyrelsen arbejder på flere scenarier, og der vil være en mere
konkret udmelding senere. Der arbejdes på at beboerne til generalforsamlingen kan tilkendegive 
præferencer, således at disse indgår i bestyrelsens overvejelser. 

Viceværtens arbejdsopgaver
Vicevært og en mere konkret arbejdsbeskrivelse skal udarbejdes i løbet af foråret.  



Info til nye beboere
Info til nye beboere skal koordineres med DEAS, således at alle nye beboere bliver orienteret om 
hjemmesiden.

Generelt vedligehold 
Generelt vil bestyrelsen i 1. kvartal indgå dialog med håndværkere for at se om der kan hentes 
besparelser på stigstrengene, bagdøre og nedgangsdøre til kælderen ved at evt. gøre processen 
hurtigere. 

2. Sager til debat

Baseret på indkomne mails fra beboere
i. Renovering af badeværelse – 249A

Beboeren skal have fat i viceværten ang. faldstammer samt at det 
forudsættes at alle regler ang. vådrum m.m. overholdes. 

ii. Bestyrelsen svarer beboer, der har spurgt ind til hvordan en lejekontrakt skal 
administreres, således at denne er informeret om den korrekte procedure.

iii. Bestyrelsen svarer på en mail fra beboer ang. fugt i væggen. Bestyrelsen vil 
meddele beboeren om hvad DEAS og vicevært har foreslået af løsning. 
Sagen er ikke afsluttet.

iv. Bestyrelsen svarer på en mail fra beboer om hvorvidt karnapper kunne 
komme på  en vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen er i gang med at lave en 5-
10 årsplan hvor disse overvejelser vil indgå. 

5-10 års plan for ejendommen/foreningen, jf. pkt. om vedligeholdelsesplan for ejendommen
i. Vedtægterne 

Bestyrelsen vil gerne have mere udspecificerede vedtægter og 
arbejder videre med disse så, at de kan præsenteres til 
generalforsamlingen 2017. Det vil blive prioriteret at lave om på 
indkaldelses metoder til generalforsamlingen, prioritering af 
ordensreglerne, igangsætning af en fælles arbejdsdag for hele 
foreningen med mulighed for økonomisk sanktionering, og på sigt 
mulighed for at udspecificere vedligeholdelsespligten af haverne.  

ii. Kommunikations strategi
Bestyrelsen vil i 1. kvartal arbejde på en fremadrettet 
kommunikationsstrategi, der kan sikre gennemsigtighed og hurtig 
information.

iii. IT strategi 
For at forberede foreningen på fremtidens IT, vil bestyrelsen facilitere
oprettelsen af et hjemmeside/IT udvalg. Denne skal bl.a. sikre en 
mere detaljeret hjemmeside og generel  it-strategi for foreningen.



Bl.a. vil det blive undersøgt hvorvidt man kan arbejde på et fælles 
intranet, og en internetløsning for at sikre besparelser for beboerne 
samt bedre internet i foreningen, evt. ved at kigge nærmere på 
etablering af fibernet på sigt. 

3.       Andet

Værkstedet 
”Værkstedet” i Tønderhus skal opgraderes. Bestyrelsen vil gerne igangsætte en proces således, at 
man kan opgradere på et ”low budget”. Det påtænkes, at man til generalforsamlingen opfordrer til 
at der sættes et ”værksteds”- udvalg op med mulighed for afsættelse af et mindre budget til 
initiativet.  

Air BnB 
Viceværten er bekymret for at alt for mange Airbnb lejere kan resultere i kopiering af nøgler  m.m. 
Bestyrelsen mener ikke at dette kan kontrolleres, men vil prøve at indarbejde disse overvejelser ind
i vedligeholdelsesplanen og sikring af portene/låsene m.m.

Planlægning af generalforsamling 2017
Bestyrelsen vil arbejde hen imod at generalforsamlingen ligger tidligere end normalt, helst omkring
uge 14-15 og at lokationen ændres for at spare penge på leje af lokaler. Lokationen bliver 
sandsynligvis klubhuset for Arbejdernes Tennisklub på Genforeningspladsen. 

iv. Til genvalg er Vera, Magnus, Nada og Line. 
v. Skrifteligt beretning til beboere forventes udsendt sammen med invitation til

generalforsamlingen således at beboere er bedre forberedt til at blive 
inddraget ved forsamlingen 

vi. Forslag til nye vedtægter / Ordensregler
Der er nedsat et udvalg i bestyrelsen der vil kigge på dette, som beskrevet 
foroven

Klage over specifikke elementer af den nye ”Genforeningsplads”?
Bestyrelsen havde i 2016 betænkeligheder ved om kommunen overholdt de foreslåede 
bygningsplaner, hvilket de gennem offentligt tilgængeligt materiale stadig vedstår. Bestyrelsen vil 
aktivt holde øje med dette således at der kan klages i tide, skulle der være grund hertil. Dertil vil 
bestyrelsen arbejde for, at kommunen tager hensyn til Tønderhus’ p-pladser, da dette ikke er 
afklaret endnu. Beboere kan orienter sig her: http://genforeningspladsen.kk.dk/artikel/etablering-
af-permanent-skoejtebane-og-kunstgraesbane-paa-genforeningspladsen

Forslag vedrørende etablering af altaner
Bestyrelsen ser gerne, også på opfordring af flere beboer, at der på generalforsamlingen i 2017 
stemmes om hvorvidt foreningen på sigt vil have altaner. En afstemning kan kaste lys på hvorvidt 
vedtægterne i dette henseende skal ændres.  

http://genforeningspladsen.kk.dk/artikel/etablering-af-permanent-skoejtebane-og-kunstgraesbane-paa-genforeningspladsen
http://genforeningspladsen.kk.dk/artikel/etablering-af-permanent-skoejtebane-og-kunstgraesbane-paa-genforeningspladsen


Kommende møder
Kommende bestyrelsesmøde  er d. 7. februar 2017 kl.19 hos Nada. 


