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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
 
Mandag den 10. oktober 2022 kl. 17:30 Mødested: Jonas Ingevej 18, 2740 Skovlunde 
 
Bestyrelsesmedlemmer: René, Vibeke, Jonas, Annelise, Mark & Steffen 
Afbud: Ingen 
 
 Dagsorden Beslutningsreferat Aktion 

61. Valg af referent: Mark iht. rækkefølgeplan Mark 

62. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde Godkendt  

63. Bestyrelsens regnskabserklæring Der er udfordringer med at logge ind med 
MitID, hvorfor punktet udskydes til næste 
møde. 

 

64. Rundgang 2021 (rapporter) 
Opdatering fra Jonas 

Bestyrelsen har modtaget tilbud på 
udbedring af skorstene og murværk fra ét 
murerfirma indtil videre med en samlet 
ca. pris på kr. 1.000.000,00. Bestyrelsen 
vurderer det er et meget dyrt tilbud, 
hvorfor der indhentes flere tilbud. 

Jonas 

65. Syn af huse ved uvildig vurderingsmand 
(En streg i sandet) 
Opdatering fra Annelise 

Der mangler fortsat enkelte huse at få 
foretaget gennemgang. De beboer som 
ikke har booket tid hos den uvildige 
vurderingsmand opfordres til at gøre det 
hurtigst muligt.  

Annelise 

66. Nye døre og vinduer i Rødovre afdeling 
Opdatering fra Mark 

Der er indhentet 2 tilbud, hvoraf det 
dyreste er ca. på  kr. 1.300.000,00. Da der 
forventeligt skal hjemtages lån for at 
finansiere projektet, og da renten er 
steget meget i 2022, vil det blive 
omkostningsfuldt at få finansieret 
projektet og stigning i husleje vil være 
stor. Der indhentes derfor flere tilbud, når 
priser på håndværkere og materialer 
falder og forhåbentligt når renten falder 
igen.  

Mark 

67. Venteliste Fortsat lukket  

68. Bestyrelsesmøde med Almenbo 11/10 kl. 17:00 Bestyrelsen har møde med Almenbo.   

69. Fiber-net Skovlunde Projektet er stadig i gang.   
70. Afdelingsmøder Grundejerforeningen i Rødovre skal 

kontaktes, for at undersøge om de er 
bekendt med et generelt problem med 
rotter. Referaterne fra afdelingsmøde er 
udsendt 

René 

71. Enighed jubilæum 70 år (1952-2022 / 1954-2024) Jubilæum forventes afholdt i 2024, da 
udgifter hertil skal med i budgettet. Der 
skal nedsættes et festudvalg.   

 

72. Eventuelt: 1. Den uvildige vurderingsmand har 
tilbudt at udarbejde energimærke til 
de to afdelinger. Prisen for dette er 
på kr. 4.000,00 pr. afdeling.  
Bestyrelsen vurderer ikke at det er 
nødvendigt at få udarbejdet.  
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2. Vedr. fjernvarme i Skovlunde har der 
været afholdt et onlinemøde med 
Vestforbrændingen. Vibeke har set 
onlinemødet, hvor det fremgår, at 
såfremt Skovlunde bliver tilbudt 
tilslutning til fjernvarme, koster det 
ca. kr. 15.000,00 pr. hus for 
stikledning ind til huset. Der 
undersøges nærmere med henblik på 
tilskud m.m. 

 

2. Vibeke 

73. Planlægning af møder indtil generalforsamling 2023: 1. Driftsmøde tirsdag d. 15.11.22 hos 
René 

2. Bestyrelsesmøde torsdag d. 15.12.22 
hos Annelise 

3. Bestyrelsesmøde torsdag d. 02.02.23 
hos Vibeke 

 

 
  


