
Referat bestyrelsesmøde i ABF Enghøj 
Mandag d. 3. april 2017 kl. 20.00 i fælleshuset 
Tilstede: Bo Christian Lagerberg, Lars Liengård, Jesper Krarup Andreasen, Jan Roed Thastum, 

Jesper Krarup Andreasen. Afbud fra Lykke Grubach 

Referat: Jesper Krarup Andreasen 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Godkendt 

 

3. Konstituering af Bestyrelsen 

a. Jan Roed Thastum er valgt som formand ved generalforsamlingen i 2016 og 

fortsætter på andet år. 

b. Jesper Krarup Andreasen blev valgt som kasserer 

c. Bo Christian Lagerberg blev valgt som næstformand 

d. Den øvrige bestyrelse ønsker Lykke Grubach som sekretær, men pga. Lykkes 

afbud skal dette afklares ved næste bestyrelsesmøde. 

 

4. Bestyrelsens forretningsorden - dokumenter vi mangler/bør kigge på? 

a. Vi skal have gennemgået dokumentet med bestyrelsens forretningsorden. Jan 

undersøger nærmere til næste gang, bl.a. ved at spørge Lisbet. 

 

5. Referat fra Generalforsamling, inkl. underskrift - herunder også kort evaluering af GF. 

a. Referatet blev gennemgået og godkendt. Jesper printer ud og indsamler 

underskrifter. 

 

6. Medlemskab af Grundejerforeningens bestyrelse 

a. Der er generalforsamling i grundejerforeningen d. 26. april. Jesper og Lars møder 

op. Bestyrelsen vil desuden opfordre nogen i foreningen til at opstille til 

grundejerforeningens bestyrelse. 

 

 

 



7. Juanas badeværelsesvindue - notits 

a. Der er lavet et notat på intra med husnotater (en mappe til hvert hus). Her er der 

skrevet ind at Juana ikke vil få udgifter i forbindelse med fraflytning som følge af at 

hun har fået matteret glas i badeværelsesvinduet. 

 

8. Kort om status på renoveringerne - herunder også om forsikringer. 

a. Jan indsender en indkaldelse til et møde i styregruppen d. 24. april, forud for næste 

møde med arkitekt og entreprenør d. 25. april. 

b. Jan tjekker op med forsikringsselskabet om der er noget i forbindelse med 

udskiftning af vinduer i 110’erne som rører ved betingelserne for vores 

entrepriseforsikring. 

c. Jesper har for en periode fået forhøjet vores netbankforsikring fordi vi pt. har pænt 

mange penge stående på vores konto efter at det sidste lån er blevet sat ind. 

Pengene går ud igen de næste måneder til renoveringen. 

d. I forlængelse af generalforsamlingen skriver Lars til vandværket/varmeforsyningen 

for at høre om vi kan få tjekket rørene ved vand/varmetilførslen for at undgå evt. 

vandskader. 

 

9. Oprettelse af Renoverings-To-Do-liste 

a. Udsat til næste gang 

 

10. Annettes Holmenlunds (nr. 38) manglende tilstedeværelse i foreningen 

(arbejdsdage/bopælspligt etc.) 

a. Lars kontakter Annette for at høre hvilke planer hun har. Restantopgaver er blevet 

løst. 

 

11. Evt. 

a. Ikke noget til evt. 


