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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev gennemgået og godkendt 
2. Status på elektroniske nøglebrikker 

Der er indkøbt en fælles PC, som kan bruges til at ændre koder. Dette 
administreres for Stævnen af Jørgen - mobil 26176576 og for Broen af Børge – 
mobil 27641590. 
Der er ændret således at dørene til parkeringskælderen igen fungerer som 
branddøre. Alle der lejer ud herunder Sjælsø har fået udleveret nøglebrikker 
ligesom der er skiftet i alle nøglebokse. En del i Broen og enkelte i Stævnen 
mangler stadig at få udleveret ekstrabrikker. Dette vil ske i starten af marts og 
herefter vil diverse hoveddøre blive omkodet. 

3. Opfølgning på træk i kabelskakte (Jørgen) og på ventilation (Rene) 
Jørgen kontakter relevante specialister for en gennemgang af Stævnen og 
Broen. 
René kontakter GK-Danmark for at få målt luftfugtigheden i lejlighederne med 
hensigt på en eventuel justering af ventilationen. 

4. Generalforsamlingerne 25/4 2012 herunder opfølgning på eventuelle 
”hængepartier” 
Der er bestilt lokaler på Næsbyhoved Skov samt mad hvor egenbetaling udgør 
kr. 50,- pr. person. 
På valg i 2012 er René Bendtsen, som modtager genvalg, såfremt der ikke er 
andre som ønsker at overtage posten. Også suppleanterne Anders Møllegaard 
Hansen og Flemming Mengers er på valg. 
Lars spørger Erik Rasmussen fra Stuen om han ønsker at være dirigent igen i 
år. 

5. Udkast til budget 2012 for A/F Stævnen 
Alle regnskaber er sendt til revidering hos Deloitte. Vi udarbejder ny plan 
vedrørende budget, som sendes til godkendelse i bestyrelsen. Mulighederne for 
eventuel nedsættelse af fællesomkostningerne undersøges. 

6. Tilbud på klinkearbejde 
Lars har modtaget tilbud på klinkebelægning i forrum ved elevator i kælderen 
– pris kr. 28.000,-. Tilbuddet fremlægges til eventuel godkendelse på 
generalforsamlingen 
 



7. Eventuelt 
Bestyrelsen har modtaget tilbud på opsætning af diverse containere fra Marius 
Pedersen: 

• Brændbart affald kr. 22.000,- pr. år 
• Pap og papir kr.   5.000,- pr. år 
• Flasker  kr. 10.000,- pr. år 

Tilbuddet er incl. tømning af alle containere hver 14. dag. 
Tilbuddet fremlægges til eventuel godkendelse på generalforsamlingen 
 


