
EF Tønderhus bestyrelsesmøde d. 7. marts 2017
Til stede: Vera, Katrine, Nada, Thomas, Line og Henrik Fardrup fra DEAS

Dagsorden

1. Valg af dirigent
 Katrine er valgt til dirigent.

2. Planlægning af Generalforsamlingen 2017 - med Henrik
2.1 Endelig dato samt lokation mv.

• Datoen ændres, og det fastlægges at generalforsamlingen afholdes d. 3. maj, i cafeen på 
Genforeningspladsen

2.2 Gennemgang af regnskab for 2016 samt budget 2017

• Regnskabet blev på mødet gennemgået af DEAS, og der findes ingen væsentlige 
udeståender. Det eneste mindre udestående er ang. gårdudvalgets kasseafstemning for 2016, 
og det afstemmes inden generalforsamlingen. 

• Regnskabet er blevet godkendt af revisor, og afventer bestyrelsens underskift.
• Budgettet blev på mødet gennemgået af DEAS, og der findes ingen væsentlige udeståender. 

Det eneste mindre udestående er ang. energimærkning. Det vil af budgettet tydeligere 
fremgå at bestyrelsen vil budgettere med en ny energimærkning. 

• Budgettet blev opdateret på mødet ift. mindre udgifter, der allerede var blevet konteret i 
2017, og hvor bestyrelsen skulle opjustere sit budget i mindre grad på et par poster, fx 
udgifter til vejsalt m.m.

• Budgettet skal afspejle at bestyrelsen gerne vil øge foreningens egenkapital. Dette skal gøre 
foreningen i stand til at betale regninger løbende, samt spare op til større vedligehold. 

2.3 Vedligeholdelsesarbejder
• Bestyrelsen har til generalforsamlingen tænkt sig at fremhæve følgende:

◦ Facaderenovering er i pipelinen, hvorfor bestyrelsen allerede nu vil tage højde for de 
fremtidige udgifter ved at fokusere på at spare op.

◦ Renovering af vaskeri er i pipelinen, hvorfor bestyrelsen allerede nu vil tage højde for de
fremtidige udgifter ved at fokusere på at spare op.

2.4 Gennemgang af indkomne forslag fra bestyrelsen
2.4.1 Vedtægtsændringer

• Vedr. vedtægtsændringerne omkring en fælles arbejdsdag så henføres disse til enten 
husorden eller ordensregler, og bliver ikke en del af vedtægtsændringerne.

• De resterende vedtægtsændringer vender DEAS tilbage med til næste bestyrelsesmøde.

2.4.2 Altaner
• DEAS godkender bestyrelsens formulering til generalforsamlingen ang. altaner, og der skal 

vælges nogle til generalforsamlingen, der skal være en del af et udvalg, der driver et evt. 
altanprojekt

2.5 Afstemninger ved generalforsamlingen
• DEAS bakker op omkring at der stemmes med fordelingstal. Disse fremgår på 

stemmesedlerne som også bliver en del af generalforsamlingen i 2017. 

2.6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Det vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, hvem der er til genvalg m.v.



2.7 Evt.
• Intet til eventuelt vedr. DEAS

3.Meddelelser / Information (kort)
3.1 Formanden
Intet at berette, da formanden var forhindret i at deltage

3.2 Viceværten
Intet at berette, da viceværten var forhindret i at deltage 

3.3 Andre
Intet at berette

4 Sager til debat
4.1 Baseret på indkomne mails fra beboere

• Udskiftning af vindue
◦ Grundet vores aftale med kommunen, og siden tagrenoveringen, så blev det besluttet at 

alle vinduer fremadrettet skal være af mærket Frovin., uanset æstetiske fordele 

4.2 Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen
4.2.1 Hærværk

• Der verserer en sag ang. erstatning for hærværk i ejendommen.
4.2.2. Ang. henvendelse omkring lakering af hovedtrapperne

• Den bliver det en del af bestyrelsens vedligeholdelsesplan.
4.2.3 Ang. henvendelse vedr. smådyr (insekter eller lign. ekls. møl) i en lejlighed

• Det er bestyrelsens vurdering at beboeren selv skal tage kontakt til Rentokil.
4.2.4 Ang. serviceeftersyn på vaskemaskiner

• Viceværten bestiller eftersyn på centrifugen, hvis den ligger under den aftale beløbsgrænse 
for hvornår viceværten skal bede om bestyrelsens accept. 

5 Sager til beslutning
5.1 Energimærke
Bestyrelsen har indhentet 3 tilbud og vælger at bestille arbejdet hos biligste udbyder. 

6 Evt.
6.1 Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at grundet generalforsamlingens sene tidspunkt stilles
der dispensation til, at gårdudvalget kan bruge lidt af deres afsatte budget inden 
generalforsamlingen.

7 Kommende møder
7.1 Bestyrelsesmøde d. 4. april 2017 kl. 18 hos Vera
7.2 Generalforsamling d. 3. maj 2017 kl.18:30 i cafeen ved Genforeningspladsen


