
Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge           Farum, den 30. juni 2020 

 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 

 

Dato: Mandag den 29. juni 2020 

Sted: Fælleshuset 

Tilstede:  Merethe Rose Petersen, Henning Willer Jensen, Ann Bjarkeby og Pernille Jensen 

 

Bestyrelsen er fremover sammensat således: 

 

Formand: Merethe Rose Petersen 

Næstformand + kasserer: Henning Willer Jensen 

Bestyrelsesmedlem: Ann Bjarkeby 

Sekretær: Pernille Jensen 

Suppleant: Rino Mortensen 

 

 

 

Bestyrelsen besluttede at drøfte nogle punkter fra generalforsamlingen: 

 

Forslag 3) permanente tørrestativer: 

Forslaget blev vedtaget med 9 stemmer for og 7 imod, 1 undlod at stemme. 

I henhold til foreningens ordensregler kan ændringer af ordensreglerne kun ske, såfremt et flertal, 

d.v.s. mindst 10 af andelshaverne, stemmer for ændringen. 

Forslaget om permanente tørrestativer er således ikke vedtaget. 

 

 

 



 

Forslag 8) Udbetaling af boligafgift for de sidste 3 måneder af 2019 til andelshaverne: 

Bestyrelsen undersøger forholdet nærmere hos ABF. 

Tilbagebetaling af boligafgiften er dog ikke aktuel for indeværende regnskabsår, idet regnskab for 

2019 og budget for 2020 blev godkendt på den netop afholdte generalforsamling. 

 

Senior andelsboligforening: 

Spørgsmålet om hvorvidt vi må kalde os senior andelsboligforening er undersøgt nærmere hos 

ABF. Vi må godt kalde os en senior andelsboligforening, bare vi ikke diskriminerer aldersmæssigt 

op, d.v.s. sætter en øvre aldersgrænse for nye medlemmer. 

 

Rensning af tagrender: 

Bestyrelsen drøftede om det var en idé at indhente tilbud ”udefra” på rensning af vores tagrender. 

Der er en ung iværksætter der har lagt visitkort i vores postkasser hvor han tilbyder vindues-

pudsning. Måske han vil være interesseret i at rense tagrender også. Bestyrelsen kontakter ham 

for at høre nærmere. 

 

Flag: 

Frank (nr. 10) har overtaget hvervet som flagmester efter Lis (nr. 8) og Jørgen (nr .7). Henning har 

meldt sig som back-up i de tilfælde hvor Frank er forhindret i at hejse vores flag. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 

 

torsdag den 6. august kl. 17:00 

i fælleshuset 

 

Merethe Petersen                  Henning Willer  Ann Bjarkeby 

 

 

                                    Pernille Jensen            Rino Mortensen 


