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Ejerforeningen Giber Å, Mårslet 

Referat fra bestyrelsesmøde 27. februar 2015 

 

Deltagere:  Mogens Davidsen (103A), Sten Hansen (159), Henrik Castenskiold (151), Ole 

Bisgaard (123), Nicolaj Skaaning Tosti (97A), Jacob Engedal (169A), 

Afbud: Ingen 

Referent: Jacob Engedal 

___________________________________________________________________ 

Dagsorden:  

1. Generalforsamling 23. marts 2015 

2. Vedtægter 

3. Adresselisten 

4. Evt.   

5. Næste møde 

___________________________________________________________________ 

Ad 1 Generalforsamling 23. marts 2015 

  

a. Indkaldelse (udkast, bilag 1) 

b. Formandens beretning (udkast, bilag 2) 

c. Regnskab 2014 samt budget for 2015 

d. Fastsættelse af kontingent 

e. Valg af formand 

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

g. Valg af 2 suppleanter 

h. Valg af revisor 

i. Forslag: 

- Bestyrelsens forslag (udkast, bilag 3) 

- Susanne og Chr.’s forslag (fremsendt i mail til bestyrelsen 15.2.2015) 

 

Ad a, b og i) Indkaldelse med bilag tilrettes (Henrik) og fremsendes til 

 Mogens til kopiering og uddeling. 

Ad c) Regnskab og budget er godkendt af bestyrelsen.  

Ad d) Der var enighed om at fastholde det nuværende kont. på kr. 750 pr. hus. 

Ad e) Henrik Castenskiold genopstiller 
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Ad f) Sten Hansen og Mogens Davidsen er på valg  

Ad g) Jette Røddik Korneliussen genopstiller 

Ad h) Else Pihlkjær genopstiller 

 

Ad 2 Vedtægter 

I forbindelse med udførelsen af prøvefelter med facademaling kunne det 

 konstateres at farvenummeret i vedtægterne (oplyst af STO) ikke er korrekt. 

 Derfor skal farvenr. i vedtægterne rettes.  

RAL 9010 erstattes med NCS S 0500 N. 

Ad 4 Adresselisten  

Der skulle ikke være nogen ændringer til e-mail adresselisten siden sidste 

bestyrelsesmøde, bortset fra at e-mail adressen til MU 121 ikke længere er 

aktiv. Ejerne kontaktes for opdatering af e-mail adressen. 

 Forslag fra Ole Jespersen til bestyrelsen om at overveje om alle voksne inkl. 

lejere burde inkluderes i adresselisten. 

Bestyrelsens holdning er, at det er en ejerforening, og derfor kommunikeres 

der alene til ejeren. 

Ad 5 Evt. 

Vedtægter for Ejerforening Skovparken, Risskov er modtaget til orientering. I 

disse vedtægter varetages malervedligeholdelse af ejerforeningen. Dette til 

orientering. 

Ad 6 Næste Møde 

Aftales efter generalforsamlingen 

 

Bilag: Adresseliste opdateret pr. 8. marts 2015. 

 

  


