
EF Tønderhus, 4. april 2017 kl.18

Til stede: Katrine, Magnus, Thomas, Line, Jeppe og Vera

Dagsorden – Bestyrelsesmøde

1. Introduktion fra den nye forpagter af Martini
Der er en ny lejer af Martini, der ønsker at lave et nyt koncept for forpagtningen, hvor der er 
plads til både en cafe, restaurant og bar. Det oplyses, at den nye ejer er gået i gang med at 
rydde op i cafeen, hvorfor der i løbet af april vil være tegn på en masse oprydningsarbejde. 
Det forventes at der inden for lang tid vil være en afrydning af fællesarealerne. 

Da den nye lejer forventer at fortsætte madlavning skal der påbegyndes et byggearbejde med
skorsten og udtræk således at denne ikke er til gene for beboerne. Denne skal godkendes af 
bestyrelsen.

Bestyrelsen skal godkende alle andre udvendige ændringer på forpagtningen, herunder den 
endelige placering.

2. Valg af dirigent og referent
Katrine er dirigent, Vera er referent

3. Meddelelser / Information (kort)
3.1 Formanden

Der er fundet et rottehul under storskraldsrum. Der er bestilt tilsyn fra Københavns 
Kommune

3.2 Viceværten
Ikke til stede

3.3 Andre
Ingen meddelelser

4. Sager til debat
4.1 Baseret på indkomne mails fra beboere
4.1.1 Vedr. manglende industristøvsuger, modtaget 20.marts

Sagen er blevet håndteret af bestyrelsen, og betragtes som lukket da beboerne ikke 
har fulgt op på bestyrelsens mails.

4.1.2 Mail ang. udlejning
Bestyrelsen og DEAS skal orienteres ved udlejning af lejlighederne i foreningen og 
have en kopi af lejekontrakt. DEAS skal også have både kopi af lejekontrakt samt 
depositum på 9000 kr.

4.2 Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen
4.2.1 DEAS - status ift. rollen som administrator

Bestyrelsen vil undersøge hvorvidt der kan etableres et bedre/effektivt forhold til 
DEAS.

4.2.2 Viceværtsrum
Ift. det rum som Tønderhus lejer på hjørnet af Borups alle, som siden 2014 har været 
tiltænkt til viceværten, vil bestyrelsen undersøge vilkårene ved opsigelse af 
lejemålet. De overskydende penge skal i stedet nok bruges til at renovere viceværtens
nuværende kontor. 



4.3 Status på teknisk udvalg
4.3.1 Det tekniske udvalg som skal håndtere online strategi, fibernet, har diskuteret de 
indledende tekniske emner. 

4.3.2 Ny e-mail adresse – videresendelser mv.
Bestyrelsen har sammen med det tekniske udvalg besluttet, at bestyrelsens mail-adresse skal 
ændres således, at bestyrelsen kan sende svar fra en samlet mailklient. Der vil blive arbejdet 
på at informere om dette både i nuværende korrespondance, til generalforsamlingen m.m.

4.3.3 Kalender for bestyrelsen
Der er oprettet en kalender til bestyrelsen, så møder og andet kan professionaliseres, også til 
den næste bestyrelse. 

5. Sager til beslutning
5.1 Generalforsamlingen

Det blev bekræftet at datoen fastholdes, og at invitationerne er afsendt fra DEAS.
5.2 Vaskerum

5.2.1 Status på tilbud
Der afventes et eller flere tilbud, men der er status til generalforsamlingen
5.2.2 Fremtid for det vaskerirum, hvor maskinernes pengefunktion ikke længere 
fungerer
Der tages en endelig beslutning omkring hvad foreningen gør ved rummet, hvori 
vaskemaskinernes pengefunktion ikke virker optimalt. Denne afventer tilbud og den 
nye bestyrelse, der opfordres til at handle straks på dette. 

5.3 Lys i portene
Bestyrelsen igangsætter udskiftning af lys til LED pærer. Udgiften bliver sparet efter 1. års 
drift. 
5.4 Vedligeholdelsesplan - runde 2 – hvornår?
Der laves endnu en runde på vedligeholdelsesplanen efter generalforsamling og en evt. ny 
bestyrelse 

6 Evt.
6.1 Bestyrelsen vil gerne have, at det skrives ind i ordensreglerne, at beboere ved 
renovering, men specielt ved større renovation skal orientere bestyrelsen, da denne alligevel 
skal underskrive potentielle byggetilladelser, men også kan vejlede beboerne omkring 
arbejdet med udskiftningen af fælles installationer som fx faldstammer.

6.2 Bestyrelsen vil bede Per kigge på alle ledninger i kælderen der er blevet trukket fra 
lejligheder til kælderen af beboerne, da disse kan udgøre en brandfare. Per vil snarligt gøre 
beboere opmærksomme på at sådanne ledninger på fællesarealerne i kælderen er forbudt 
grundet brandsikkerhed.

7. Kommende møder
7.1 Næstkommende bestyrelsesmøde aftales d. 3. maj efter generalforsamlingen
7.2 Generalforsamling onsdag d. 3. maj 2017 kl.19:00 i Sportscafeen


