
Bestyrelsesmøde torsdag d. 4. april 2019 - referat 
Kl.	18:30	
Tilstede: Anette, Lars C. Jens og Anders 
Afbud: Sonja og Thit 
Referent: Anders 

	
1) Møde repræsentant fra Sundbynet /JP 
Sundbynet fremlagde deres produkter og nonprofit forretningsmetode. Sundbynet kommer 
på generalforsamlingen 2019 og fremlægger deres produkter for andelshaverne.  
	
GDPR Tema. /JP 
2) Gennemgang og Drøftelse af GDPR oplæg omdelt til postkassen 
2.1) Konsekvensbeslutning af drøftelsen 
2.2) Kommunikations struktur 
2.3) Kommunikations struktur 
2.4) Mail struktur 
2.5) Arkiveringsstruktur 
 
Jens gav en god af de nye GDPR regler i forhold til, at drive bestyrelse arbejde i 
andelsforening. Der blev også forslået en ny mailstruktur med personlige mailadresser til 
bestyrelsens medlemmer – blandt for at imødekommen de nye GDPR krav. Det 
mailsystem vil komme op og køre indenfor de næste par uger. Dette vil ikke berører 
beboerne. 
 
Generalforsamlingen 2019 /JP 
3) Beretningen 
Jens skriver beretning til fælles gennemgang 
 
3.1) Forslag 
sundbynet kommer og fremlægger deres produkter 
100 års fødselsdag – Hvordan skal den markeres? 
Reklamebakker (Se punkt 5) 
 
3.2) På valg: Lars, Jens og Sonja. Supp. Annette og Thit 
 
4) Restancer i husleje /JP 
Bestyrelsen er informeret om i gangværende sager. 
 
5) Fjernelse af bakke til reklamer /JP 
Info: Indholdet af andelshavers postkasse skal de selv fjerne. Ejendommen skal ikke 
betale for, at andelshaver bare lægger sine reklamer i bakken.  
Samtidig udgør det en potentiel brandfare jf. argumentationen ifht. Hvad der eller stilles i 
opgangstrapperne 
 
Det er dyrt at få vores nye viceværtsfirma til at rydde for reklamer hver uge i opgangene. 
Omvendt var bestyrelsen ikke sikre på, at fjerne reklamebakkerne i opgangene vil løse 



dette problem da reklame nok bare vil ligge deres reklame på gulvet i stedet. Dette punkt 
vil komme på dagsordnen på generalforsamlingen til videre drøftelse. 
 
6) Forslag til ny udnyttelse af de gamle viceværtslokaler /AK 
Dette punkt kan først undersøges nærmere når der igen er tilgang til viceværtlokalerne på 
den anden side af etape 3 i renoveringen. 
 
7) Due sikring på altaner /LC 
info: Der bliver opsat disse på huset indsatte steder. Kan det gøres på respektive 
altanhaveres altaner. Ikke husets regning. 
 
LC indhenter muligheder og priser på dette forslag. Der var ikke enighed i bestyrelsen om 
dette var en god ide at opsætte. 
 
8) Det der stilles til forslag skal stå med initialer på /LC 
Er sket og sker fremover. 
 
 
9) Bestilling af system nøgler  /LC 
info: LC har haft kontakt med Carsten Ljungberg. Info gives på mødet. 
 
LC står for bestilling af systemnøgler fremover. Dette kan måske med tiden overgå til 
vicevært. 
 
10) Vi skal tage stilling til bestyrelseshonorar /LC 
Info: LC fremlægger fordeling til drøftelse. Dette med udgangspunkt i historik og fordeling 
af opgaver. 
 
LC fremlagde ny fordelingsnøgle og sender den rundt til fælles ”summen” pr. mail. Dette 
punkt tages op igen på et senere bestyrelsesmøde. 
 
 
11) Bagtrappevask i forhold til mail fra Sonja d. 25 marts /AK 
Bestyrelsen sætter sedler op og minder beboer om der ikke må stå til ting på bagtrappen i 
forhold til det er brandvej. Videre vil bestyrelsen bede EMS (viceværtfirmaet) når de laver 
trappevask om at give bestyrelsen besked hvis der står ting på bagtrappen. 
 
13) Brandøvelse (Med som fælles hukommelsespunkt) 


