
EF Tønderhus bestyrelsesmøde

7. februar 2017 kl. 19 hos Vera

       

Dagsorden Bestyrelsesmøde

1) Valg af dirigent:
Katrine er dirigent

2) Handlingsplan
Handlingsplanen blev gennemgået og opdateret:

a. Ang. Cafe 233 – Cafeen er lukket og der mangler en forpagter, hvorfor der er uklarheder 
omkring udendørsarealerne og deres stand.

b. Storskrald – containeren er bestilt
c. Parkeringsaftale – der er blevet bedt om udbetaling på pengene
d. Belysning – der er indhentet tilbud på bedre og billigere belysningsforhold
e. Vedligeholdelseshistorik og 5 års plan – afventer at alle tilbuddene der er indkommet på 

både porte, vaskeri, døre m.m. indhentes i løbet af februar og bearbejdes af bestyrelsen i 
marts

f. Vaskeri – der er ved at blive indhentet tilbud/materiale der kan bruges til en præsentation 
til generalforsamlingen af mulighederne for ”opgradering” af vaskeri

g. Viceværtens arbejdsopgaver – Der er ikke lavet en beskrivelse 
h. Gårdudvalgets arbejdsopgaver – Der er ikke lavet en beskrivelse 
i. Kontakt DEAS vedr. info til nye beboere – DEAS er underrettet om at henvise til hjemmeside

og facebook grupper til alle nye beboere.
j. Indhent pris til port – der er indhentet tilbud, med henblik på også at etablere en fælles 

dørtelefon til alle lejligheder ved portene således at disse kan lukkes af. 
k. Bagtrappe + kældertrappe – der er indhentet tilbud på nye døre. 
l. Østblik og stigstrengene i foreningen – der er indhentet tilbud således at foreningen kan 

fremskynde stigstreng projektet, hvis økonomisk fordelagtigt
m. Trappetrin tilbud – Der er ved at blive indhentet tilbud 

3) Generelle udestående hos DEAS
a. Bestyrelsen har oplyst DEAS om at info om hjemmeside og Tønderhus E/Fs generelle 

kommunikations kanaler (hjemmeside, facebook osv.)
b. Bestyrelsen vil opfordre DEAS til at opdatere lister over parkeringspladser så at den er 

retvisende, og beboerne reelt har mulighed for at stå i kø til en parkeringsplads
4) Meddelelser / Information

a. Formanden
i. Vandskade under Cafe 233 – Østblik var ude at lave en hurtig reparation, og sagen 

er meldt til forsikringen, også gennem DEAS. Bestyrelsen vil være mere 
opmærksom på vandskader i fremtiden med henblik på vedtægterne og beboernes 
vedligeholdelsespligt

ii. Vandskade i opgang 237 – Skaden er ved at blive udbedret. Der er problemer med 
forsikringssagen, men denne ventes afklaret snarest.



iii. Der har været hærværk på en af dørene i foreningen – Der er en forsikringssag i 
gang.

iv. Kloakprojektet – Der har været nogle udestående/problemer med afskrivelserne og
forsikringen på kloakprojektet. Dette udestående/problem ventes afklares snarligst.
Dog forventer bestyrelsen en mindre efterregning grundet dette.

b. Viceværten
i. Cykel indsamlingen er i gang

ii. Storskraldscontaineren er bestil til ultimo februar – beboerne informeres om dette. 
iii. Brandalarmer – Der er indhentet pris på nye effektive brandalarmer. 

5) Sager til debat
a. Baseret på indkomne mails fra beboere/DEAS

i. Renovering af kanarp (status)
1. Ift. udvendige udbedrelser er bestyrelsen ved at undersøge hvordan disse 

kan indgå i den generelle vedligehold, da det ikke er et enestående 
problem. Indvendigt vedligehold er beboerens ansvar.

2. Klage over støj – Beboeren skal udarbejde en logbog som kan sendes ind til 
DEAS. Denne skal udføres over 4 uger, og sendes til DEAS. Fremover vil 
bestyrelsen arbejde med at oplyse om husordenen, således at der kan 
forekomme sanktioner ved støj eller lign.. 

3. DEAS og energimærkning – Bestyrelsen vil følge op på DEAS’ henvendelse 
vedr. udløb af foreningens energimærkning. 

b. Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen
i. Vedligeholdelsesplan og ansættelse af håndværkere

1. Bestyrelsen vil kigge på udbydelsen af vedligeholdelsesplanen til flere 
forskellige håndværkere således at der oparbejdes håndværker 
uafhængighed, og at flere kan få kendskab til foreningens stand.

ii. Ydre vedligehold og tilskud fra evt. kommunen
1. Efter en udarbejdet vedligeholdelsesplan vil bestyrelsen spørge kommunen 

omkring hvilke puljer der kan søges ift. tilskud m.m. 
c. Planlægning af generalforsamling 2017

i. Intern koordinering i bestyrelsen
1. Formanden koordinere samlingen af materiale til generalforsamlingen, 

samt mødet med DEAS inden generalforsamlingen.
ii. Intern koordinering i bestyrelsen – Det praktiske ang. afholdelse i tennisklubben

1. Lokalerne er booket  og der er sørget for kaffe m.m. Næstformanden 
koordinerer. 

iii. Vedtægter og vedtægtssændringer til diskussion
1. Skal vedtægterne ændres mht. overholdelse ift. afstemninger, indkaldelser 

m.m.
a. Bestyrelsen bakker op omkring stringent brug af vedtægterne

2. Afstemning og fordelingstal
a. Overholdelse af afstemninger til generalforsamlinger – 

vedtægterne skal overholdes, hvorfor bestyrelsen vil opfordre DEAS
til at afholde afstemninger på fordelingstal.

b. Ift. vedtægter og indkaldelse så vil bestyrelsen bruge e-boks der 
hvor dette er muligt, da dette har samme retsvirkning som 
papirskriv. Beboerne opfordres til at tilmelde sig til DEAS e-boks.



c. Ift. interne afstemninger i bestyrelsen vil bestyrelsen i enden af 
hvert referat gøre opmærksom på at formalia bestemt i 
vedtægterne overholdes.

d. Ift. §15 i vedtægterne  - Der skal foretages en præciseringer af 
vedligehold af vinduer, terrasser samt potentielle altaner

iv. Forslag til ændringer i vedtægter
1. Udvalg og beskrivelse af deres mandat (ellers skal de vedtægter eller evt. 

ordensregler) -  Nej dette gøres ikke i hverken vedtægter eller ordensregler.
2. Oprettelse af opsparing ift. vedtægter – Denne flyttes til formandens 

beretning.
3. ”Opdatering” af punkter ang. hvidtning – Ikke aktuelt, det bliver stående i 

vedtægterne
4. Forslag til fælles arbejdsdag  - Der skal stemmes omkring denne til 

generalforsamlingen for at indføre denne i vedtægterne.  
5. Der skal gøres klar til en ændring i vedtægter i 2018 vedr. etablering af 

altaner. Bestyrelsen vil fremlægge at der laves et altanudvalg
6) Sager til beslutning

a. Intet at tilføje. 
7) Eventuelt

a. Bedre brug af vedtægterne og økonomisk sanktioner ved dårligt indvendigt vedligehold
b. Opfølgning på initiativer omkring vedligeholdelsesplan

8) Kommende møder
a. Kommende bestyrelsesmøde 7. marts kl. 19:00 hos næstformanden


