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ANDELSBOLIGFORENINGEN Thor 
 
Mødedato:  9. september 2017, kl. 18.30 
Emne:  Bestyrelsesmøde A/B Thor 
 

Deltagere: Fraværende: 

Gitte	Elisabeth	Møller  

Sune	Folden	Lindholdt	 X 

Jeppe	Kuld X 

Andrei	Busk  

Sara	Norup	Hellener  

Nanna	Kuld  

Anna	Westergaard  

Nanna	Carøe	Fink X (orlov) 

Søren	Bay	Ramsdahl  

 
 
Referent.: Anna 
 
 
Referat for bestyrelsesmøde den 4. september 2017 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
a. Søren er ordstyrer, Anna er referent 

2. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra august 
a. Godkendt 

4. Beslutninger truffet siden sidste møde 
a. Ingen 

5. Beslutningspunkter  
a. Hovedtrapperenovering  

i. Svartelefoner 
1. Beslutningen om, at de kommende svartelefoner skal være af 

typen AIB 150-0 (ikke-håndholdte svartelefonen) stadfæstet og 
Ole får grønt lys til at bestille dem hjem. Såfremt beboere 
ønsker en håndholdt svartelefon med funktion for 
hørehæmmet, kan denne opsættes i pågældende lejlighed, 
men beboeren skal selv betalte differencen. 

ii. Opslagstavler 
1. Det besluttes endeligt at vælge opslagstavlen fra mock-uppen. 

iii. LUKKET 
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iv. Lamper 
1. Foreningens byggerådgiver foreslår modellen ”Desi 28”, hvilket 

godkendes af bestyrelsen.  
b. LUKKET  
c. Tilbud på fornyelse af energimærkning 

i. Se punkt 5d 
d. Tilbud på fornyelse af 10 års vedligeholdelsesplan 
e. Anmodning om byggetilladelse 

i. LUKKET  
ii. LUKKET  

f. Anmodning om tilladelse til fremleje 
i. LUKKET  
ii. LUKKET 

g.  LUKKET 
6. Igangværende projekter 

a.    LUKKET 
b.  Hovedtrapper  
c. Cykelpumpe i skuret  
d. Oprydning på for- og bagtrapper 

7. Orientering om verserende sager (alle)  
a. Brandsagen 
b. Facadesagen 

i. Sagen har fået udsættelse, da det rådgivende ingeniørfirma har fået 
ny advokat, så deadline er nu 18. september. 

c. LUKKET  
8. Nyt fra formandsudvalg (Gitte, Sune og Anna)  

a. Orientering fra den daglige administration 
i. LUKKET  
ii. LUKKET 
iii. Bestyrelsens selvevaluering 

1. Punktet skydes til efter Generalforsamling. 
iv. Vinduesvask 
v. Forberedelse til generalforsamling/regnskabsmøde 

1. Alt materiale skal være klar tre uger inden GF. 
Regnskabsmødet vil blive i midten af oktober. Gitte sender 
endelig dato ud på mail. 

b.  Fra Ejler 
i. LUKKET 

9. Nyt fra Salgsudvalg  
a.  Drøftelse omkring smartere indkaldelse af venteliste 

i. Salgsudvalget undersøger andre muligheder for indkaldelse af 
venteliste og spørger desuden Sune. 

10. Nyt fra beboerudvalg  
a. Gårdudvalg 

i. Intet nyt. 
b. Festudvalg 

11. Beboerinfo 
a. Nyhedsbrev  

12. Evt. (alle) 
 
 


