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Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2016 hos Helge Thomsen, Malurtvej 19 

Til stede: Lene Thomsen/LT (formand, webmaster og referent), Steen Frost/SF (kasserer), 

Helge Thomsen/HT (bestyrelsesmedlem) 

Fraværende: Henrik Nielsen (næstformand), Anders Brygger/AB (1. suppleant) 

 

1. Valg af ordstyrer: Helge Thomsen vælges. 

  

2. Godkendelse af referat fra den 23. november 2015: Referatet godkendes. 

 

3. Gensidig orientering: 

LT:  

Campingvogne: Der er nu 4 campingvogne, der har fået registreret skilte, og der mangler nu kun 

1 campingvogn at blive registreret.  

Affaldssortering 2016 og 2017: Ifølge den nye affaldsplan for Aalborg bliver der ca. efteråret 

2016 opstillet en container til indsamling af plast og i 2017 starter en indsamling af organisk affald 

fra husholdninger i ejerforeninger. Bestyrelsen vil orientere mere om affaldssorteringen senere i 

året. 

 

4. Gennemgang af budget for 2016: Bestyrelsen har godkendt budget 2016. Budgettet giver ikke 

anledning til prisstigninger. Budgettet er et forslag og ifølge vores vedtægter § 4, stk. 3 kan 

ændringsforslag stilles af ethvert medlem af foreningen på generalforsamlingen. Først der er 

budget 2016 endelig godkendt af alle medlemmer af foreningen. 

 

5. Oversigt over udskiftede vinduer og dørparti i alle lejligheder:   

Bestyrelsen har modtaget mange udfyldte skemaer retur fra ejere af lejligheder, men der mangler 

svar fra 11 ejere. Der vil blive taget direkte kontakte til de 11 ejere, så bestyrelsen kan danne sig et 

samlet overblik over, hvordan det ser ud med hensyn til udskiftning eller ej og hvilket årstal for 

udskiftning af vinduer i foreningen. 

         

6. Vedtægternes § 4, Forslag: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være skriftlige og 

være bestyrelsens formand i hænde senest den 1. marts 2015. Forslag bedes sendt til 

bestyrelsen@malurtvej.dk. 

 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde: 4. april 2016 kl. 19.00 hos Henrik Nielsen 

http://www.malurtvej.dk/
mailto:bestyrelsen@malurtvej.dk


 

8. Eventuelt:  

Bredbånd Nord afholder infomøde om fibernet på onsdag den 20. januar 2016 på lærerværelset 

på Stolpedalsskolen fra kl. 19 – 20. Informationsmødet er for ejere og lejere i ejerforeninger og 

andelsforeninger. Bestyrelsen opfordrer alle ejere og lejere til at møde op og høre og stille 

spørgsmål om, hvad Bredbånd Nord kan tilbyde. Bestyrelsen vil stille som forslag på 

generalforsamlingen, om vi skal til ja til tilslutning til fibernet leveret af Bredbånd Nord. Det 

kræver 30% tilslutning. Vi er 43 ejere og 30% er 12,9 ejere 13 ejere og det koster hverken noget 

at blive medlem eller at blive meldt ud. Der er ingen ændringer for de ejere, som ikke ønsker at 

skifte fra Stofanet til Bredbånd Nord.  

 

Man kan komme og høre om følgende: Hvilke internet og TV løsninger de kan tilbyde, Hvad 

fibernettet vil tilbyde for dig, din familie og din bolig og hvornår du kan få fibernet. 

 

 

 
__________________________________ __________________________________  ___________________________________ 

Lene Thomsen  Steen Frost   Helge Thomsen  

 

 

 

__________________________________                                                                                   

Henrik Nilsen (fraværende)                                                                      


