
Andelsboligforeningen 
STAVNSHOLTVÆNGE 
Birte Brask 
Hus nr. 18 

Farum, den 19. november 2019 
 

 
R E F E R A T 

 af 
BESTYRELSESMØDE 

 
 
Tid: Tirsdag den 19. november 2019 

Til stede: Merethe Petersen, Henning Willer, Elio Colombo, Rino Mortensen og Birte 

Brask. 
D A G S O R D E N: 

 
1) Godkendelse af referat af 17. oktober 2019 
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Siden sidst 
4) Budgetstatus v/ Henning Willer 
5) Budget 2020 
6) Nyt fra Haveudvalget 
7) Farum Arena 
8) Eventuelt 
9)Næste møde 

R E F E R A T: 
 
1) Godkendelse af referat af 17. oktober 2019: Referatet blev godkendt uden 
kommentarer. 
 
2) Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.  
 
3) Siden sidst: 
a) Det var en hyggelig filmaften. 
b) Mails til formand@stavnsholt.dk: Disse mails går både til formanden og Kassereren. 
Det er kassereren, der besvarer anmodninger om at blive optaget på vores Interesseliste. 
Der har været et par indmeldelser siden sidste møde. 
c) Forsikringssag: Vi har fået afslag fra forsikringsselskabet på en ansøgning vedrørende 
en skade på et badeværelse i et af husene. 
d) Fliserne ved indgangen til Fælleshuset er blevet hævet, så man undgår en vandpyt, 
der kan blive glat i frostvejr. 
   
4) Budgetstatus v/ Henning Willer: Der har været nogle udgifter til hækken ud mod 
Stavnsholtvej og til reservedele til traktorerne. 
Handelsbanken overfører kontiene fra Nykredit – men det mærker vi ikke noget til. 
Nykredit har meddelt, at vi har fået hævet kontiene hos dem. 
Vi skal kigge på elregningen fra OK, som er steget drastisk. 
Valuarvurdering: Konto 4100 er steget kraftigt. Det skyldes, at kravene til valuarvurdering 
er blevet større. 
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5) Budget 2020: Der var enighed om, at det i første omgang var rygningen på tagene, der 
skulle renoveres. Vi skal have en bygningsrådgiver. Rino Mortensen spørger en, han 
kender, og vi tager kontakt til ABF. Vi skal have en pris på, hvad det vil koste. 
Henning Willer laver et udkast til Budget 2020 til næste bestyrelsesmøde. 
Der er også nogle tagrender, der trænger til en udskiftning. 
 
6) Nyt fra Haveudvalget: Traktorerne skal have en omgang, og der skal ryddes op i 
værktøjet i skurene. Skufferne skal også gennemgås. De glider ikke.  
 
7) Farum Arena: Vi har fået e-post fra Furesø Kommune, som har planer om at bygge en 
yderligere hal + udvide tilladelsen til arrangementer i Farum Arena + den nye hal. 
Af hensyn til yderligere støjgener og parkeringsproblemer mener bestyrelsen ikke, at det 
er en god idé. Vi mener, at hvis det overhovedet skal have nogen effekt at forsøge at 
bremse initiativet, så skal hvert enkelt hus skrive en mail til kommunen og fortælle om 
vores syn på den sag. 
 
8) Eventuelt: 

DER BLIVER VANDAFLÆSNING DEN 15. DECEMBER! 
 
9) Næste møde: 
 
Næste møde blev fastsat til 
   

 Tirsdag den 17. december 2019, kl. 16.00  
  i Fælleshuset 
 

   
 
Merethe Petersen     Henning Willer   Elio Colombo 
 
  
 
 
Rino Mortensen     Birte Brask 
 
 
 
 
 
 


