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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 16. april 2018 
 
Sted: Vejlesøparkens selskabslokaler 
 
Deltagere fra bestyrelserne: 
Pierre Ørndorf 
Erik Trudsø Jespersen 
Jens Bache 
Carsten Riddersholm 
Nicolai Fuglsang 
Ingelise Hatting 
Birthe Lundsgaard 
Knud-Erk Andreasen 
Bjarne Jepsen 
Per Yderholm 
Frank Nygaard 
 
Afbud fra: Ingen 
 
 
Øvrige deltagere: 
 
Hans Kramer (Ejendomsinspektør) 
Gitte Sørensen (referent) 
 
 
Bemærk,  
 
-at beslutninger er markeret med * 
- at alt der skal følges op på/udføres er markeret med kursiv tekst. 
 
 
Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde: 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning  

2. Økonomi opfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport  

3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder  

4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen  

5. Punkter, som bestyrelsesmedlemmer har bedt om at få behandlet  

6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på  

7. Rapport fra underudvalg  

8. Udestående sager  

9. Næste møde  

10. Punkter til hjemmesiden  

11. Eventuelt  
 
Jens Bache var dagens ordstyrer. 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning  

 

Referatet fra seneste møde har været sendt ud til bestyrelsens medlemmer, og der var en 
rettelse fra varmeudvalget. Dette er nu korrigeret og den korrekte tekst kan ses i det opdateret 
referatet af bestyrelsesmødet den 26. februar, der kan ses på hjemmesiden. 

 

 

*Referatet blev enstemmigt vedtaget 

 

 

2. Økonomi opfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport  

 

Jens Bache pegede på de væsentligste afvigelser i de udsendte økonomirapporter. Alt i alt 
er tallene til den pæne side i forhold til budgettet. Likviditetsrapporten indeholdt heller ingen 
overraskelser. 

 

*Økonomirapporterne blev taget til efterretning 

 

 

3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder  

 

Den nye flisebelægning ved hovedindgangen er netop afsluttet og gennemgået af Hans 
Kramer. De nye cykelstativer er ankommet, og det hele kommer på plads og bliver afsluttet 
nu. 

Selskabslokalet er nu blevet frisket op, og der mangler kun at blive lagt nyt internet ind.  

Der er nu kommet tilbud omkring hjertestarterne. Tilbuddet lyder på kr.34.000,00, og altså 
noget højere end det der er budgetteret med. Der følger kursus og rådgivning med i 
tilbuddet. COBO VIII mener ikke det er en ejerforeningsopgave, men er ikke imod. Jens 
Bache opfordrer til, at hjerteløberordningen bliver en del af løsningen med hjertestarterne, 
idet det markant vil forøge overlevelseschancerne ved et hjertestop. COBO VIII opfordrer 
endvidere til, at der udsendes information til alle beboerne i Vejlesøparken. 

 

*Beslutning: Processen sættes i gang.  

   

 

 

4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen  

 

Henvendelse fra beboerrepræsentationen. I forbindelse med en række planlagte 
beboerarrangementer i fælleslokalet spørger man, om lejen af lokalet kan deles mellem 
dem og grundejerforeningen? 
 
*Beslutning: Ejerforeningen godkender en deling af lokalelejen.  
 
Parkerede biler langs vejen. Dette emne er igen på dagsordenen, idet en beboer i blok 2 
har henvendt sig til bestyrelsen. Parkering mellem blokkene i de små ”båse” støder på 
mange forskellige regler. Der er sikkerhedsproblemer på de første og de sidste 10 meter af 
vejen mellem blok 2 og 3. Bestyrelsen vil observere problemet og søge at flytte parkeringen 
til P-pladsen ved blok 3. 
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*Beslutning: Inspektøren uddeler informationsseddel til beboerne i blok 3 med en 
henstilling om at benytte parkeringspladerne og ikke vejen. Endvidere sætter man en 
seddel på de køretøjer, som ikke overholder parkeringsreglerne – i første omgang på 
køretøjerne i de to omtalte risikozoner. 
 
COBO VIII har haft en dialog med kommunen vedrørende indgangspartiet i blok 1, for at se 
på muligheden i at gøre indgangspartiet pænere. Kommunen vil kun afgive pladsen til 
kørestole mv., hvis de får tilsvarende plads i lokalerne der støder op til indgangspartiet. 
Problematikken har været diskuteret tidligere med SEB som blankt afviste at give afkald på 
lejemål eller omdanne lejligheder til erhvervslejemål.  Efter de foretagne analyser af 
forskellige alternativer er COBO VIII kommet til samme konklusion, idet de dog ikke er 
afvisende, såfremt der kan findes en fornuftmæssig løsning for begge parter. De ønsker 
også selv et pænere indgangsparti.  
 

*Beslutning: Hans skal, næste gang EKAS kommer på besøg, diskutere mulighederne      
for at anvende nødudgangen ved elevatorerne til nyt indgangsparti. 
 

Tilbud på rådgivning i forbindelse med tilstandsrapport på ejendommen svarer til budgettet. 
Erik Trudsø Jespersen glædede sig i den forbindelse over, at muligheden for fælles elmåler 
er en del af energiundersøgelsen. Det vil kunne bane vejen for rentabiliteten af solceller 

 

Tilbuddet på rådgivningsbistand omkring furer flugter ligeledes med budgettet.  Når arbejdet 
med beton og fuger går i gang i august skal lejerne varsles.  

 

5. Punkter, som bestyrelsesmedlemmer har bedt om at få behandlet. 

 

Intet til dette punkt. 
 

6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på  

 

Der har været en forespørgsel omkring sammenlægning af lejligheder. Teknikudvalget har lavet    
et udkast til disse generelle forespørgsler, for hvordan skal processen være.  

 

*Beslutning. Bestyrelsen ønsker ikke at godkende sammenlægninger i Vejlesøparken. 
Dette skal også ses i lyset af Kommunens generelle holdning til nedlægning af 
lejligheder. 

 

7. Rapport fra underudvalg  

 

 Økonomiudvalget – Tallene/rapporterne er gennemgået under punkt 2. 

 

 Kommunikationsudvalget – Ikke noget at melde. 

 
Teknikudvalget –Dørtelefoner. Der er kun 2 leverandører tilbage i udvælgelsesprocessen, 
men idet projektet lige nu står stand by, og at der er indgået en byggesags kontrakt med 
Newsec Datea, vil teknikudvalget gerne vide hvad forventningerne er her og nu. 

*Beslutning: Ingen forventninger til teknikudvalget i denne henseende.   

 

 Ansættelsesudvalget. Tidsplanen er oprettet og der er indgået kontrakt med Newsec 
Datea.  Idet dette ikke er en del af den underskrevne administrationsaftale med Newsec 
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Datea og det er et beløb der går ud over budgettet, vil Jens gerne have godkendt 
processen. Der er p.t kommet 19 ansøgninger. 

*Beslutning: Plan/proces blev godkendt sammen med det udsendte budget. 

 

 Fællesfacilitetsudvalget – Ingen kommentarer 

 

 Varmeudvalget – Frank Nygaard forsøger at finde alternativ gaspris til erstatning af HMN-
basispris, som ikke længere er tilgængelig. Holte Fjernvarme har ikke umiddelbart 
accepteret det første forslag. Frank vil bede om hjælp fra den øvrige bestyrelse hvis vi skal 
ud i forhandlinger. 

 

 Skovudvalget – Skovplanen for den næste 10-års periode bliver formegentlig godkendt 
snarest. Den egentlige fornyelse i denne udgave af planen har været områderne mellem 
blokkene. Der er/skal være en del beskæring for at trække skoven tilbage fra blok 3. Ny 
beplantning vil over tid give mere lys som aftalt.  

Det samme vil ske i området omkring børnehaven for at give mere lys. Frank har brugt 
meget tid på de oprindelige tegninger som viste forkerte linjer på området, men nu er 
tegningerne korrekte. 

 

 Regeludvalget – Bjarne Jepsen gennemgik: Persondataforordningen træder i kraft i 
slutningen af maj og vil kræve mindre justeringer i vedtægterne og i forretningsordenen. 
Der skal formuleres en kort persondatapolitik for Vejlesøparken. Alt i alt foreslår udvalget at 
holde ændringerne på området så få og så enkle som muligt. Bestyrelsen afventer en ny 
databehandleraftale fra Newsec Datea, som skal være på plads inden den 28.maj 2018.  

 
 

8. Udestående sager  

 

Dagrenovation. Drifts- og økonomiudvalget skal vurdere området inden den nye ordning 
træder i kraft den 1/9-2019. Man drøftede, om man skal tage kontakt til kommunen nu, men 
var enige om at vente. 
 
YouSee. Den gamle aftale som blev indgået mellem KTAS og Codan er fundet frem. Skal 
denne opsiges, vil det kræve at der er en troværdig antenneforening i Vejlesøparken, som 
kan forhandle på Vejlesøparkens vegne. 
*Pierre kontakter beboerrepræsentationen så der kan aftales et generelt beboermøde 
omkring kabeltv/kabelnet. Måske kan der ved denne lejlighed findes nogle ildsjæle 
som vil starte processen op. 

 

9. Næste møde  

 

Næste møde er den 4/6-2018 kl.16.00. 

 

 

10. Punkter til hjemmesiden  

 

Carsten Riddersholm er rigtig godt bekendt med persondataforordningen, og overvejer en 
endnu mere sikker løsning til hjemmesiden. Ellers ingen kommentarer eller rettelser til dette 
punkt. 
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11. Eventuelt  
 

Ingen indkomne forslag eller kommentarer til dette punkt. 
 
 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Gitte Sørensen 

Ejendomsadministrator 
Newsec Datea A/S 

Direkte +45 45260963 
gis@newsec.dk 
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