
Andelsboligforeningen Stavnsholtvænge                   Farum, den 5. april 2021 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 

 

Dato: Torsdag den 25 . marts 2021 kl. 17:00 

Sted: Fælleshuset 

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

 

DAGSORDEN: 

1.        Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Budgetstatus v/Henning Willer. 

3. Ansøgning/forespørgsel fra hus nr. 2 

4. Indkøb af havemøbler. 

5. Tilmelding boligafgift PBS – opdatering. 

6. Udskiftning af vandmålere – opdatering. 

7. Det Grønne Udvalg. 

8. Planlægning af generalforsamling. 

9. Siden sidst. 

10. Eventuelt. 

11. Næste møde. 

 

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt. 

 

Punkt 2 – Budgetstatus. 

Ingen bemærkninger. 

 

Punkt 3 – Ansøgning/forespørgsel fra hus nr. 2. 

Ønske om at opsætte midlertidigt hegn foran hæk mod stikvej grundet tynd hæk blev ikke 

imødekommet med henvisning til foreningens ordensregler punkt C. Private haver. 

 

 



Ønske om udskiftning af soveværelses- og badeværelsesvinduer grundet utætte og slidte 

lukkemekanisker blev ikke imødekommet med henvisning til, at andelshaveren selv har 

vedligeholdelsespligten på ”indvendige dele af vinduer og døre, låse samt åbne – og 

lukkemekanismer på døre og vinduer.” 

 

Der blev givet tilladelse til at plante 1-2 frugttræer på fællesarealet ud for hus nr. 2 mod hus 2 selv 

passer dem. 

 

Punkt 4 – Indkøb af havemøbler. 

Bestyrelsen kigger nærmere på hvilke havemøbler der skal indkøbes. 

  

Punkt 5 – Tilmelding boligafgift PBS - opdatering. 

Forespørgsel er rettet til vores bank, der henviste til vi skal rette henvendelse til Nets, der står for 

betalingsservice. Pernille undersøger pris m.m. hos Nets. 

 

Punkt 6 – Udskiftning af vandmålere - opdatering. 

Der var ikke helt klarhed over, om det er et lovkrav at bimålere skal skiftes hver 6. år, så forholdet 

undersøges nærmere. 

 

Punkt 7 – Det Grønne Udvalg. 

Der er indkøbt ny fejemaskine til foreningen. 

Det Grønne Udvalg har ryddet op i Mændenes Hjem. 

 

Punkt 8 – Planlægning af generalforsamling. 

Bestyrelsen arbejder videre med planlægning af generalforsamlingen. 

 

Punkt 9 – Siden sidst. 

Intet at berette. 

 

 

 



Punkt 10 – Eventuelt. 

Der var ikke noget til dette punkt. 

 

Punkt 11 – Næste møde. 

Der er ikke aftalt nyt møde, da generalforsamlingen er nært forestående. 

 

Merethe Petersen                  Henning Willer  Ann Bjarkeby 

 

                                    Pernille Jensen            Rino Mortensen 


