
      Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 77-79, Birkerød 
     
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 23. november 2016 kl.19:00 hos Bent 
Tilstede var: Bent, Mathias, Nicolai, Ejvind, Gerd og Ole (tidligere formand, der var inviteret)  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 
 

• Status på aktionslisten 
• Status på mailinglisten 
• Dokumentet ”Praktiske oplysninger” 
• Status på evt besigtigelse af opgangene 

 
3. Økonomi 

• Status (perioderegnskab) 
• Budget 2017. Indarbejdelse af Ejvinds forslag til kommende vedligeholdelsesopgaver 

 
4. Julearrangementet 26. november 

• Kort orientering 
 

5. Diverse 
 

6. Aftale næste møde  
 
Referat: 
 
Ad 1 Bent var dirigent, og Gerd tog referat. 
 
Ad 2 Foreningen har fået en ny fælles mailadresse, BSV7779@gmail.com. 
 Her ligger Aktionslisten. Her kan man også lægge dokumenter, som bruges fra år til år. 

Mathias foreslår, at der forwardes til alle bestyrelsesmedlemmers mailadresse.  
Ved hjælp af et opslag i opgangene vil de øvrige beboere blive opfordret til at tilmelde sig, 
så de kan modtage beskeder mm af almen interesse for foreningens medlemmer. 
Bent er i gang med at gennemse dokumentet ”Praktiske oplysninger” for at sikre, at det 
holdes ajour. 
Nicolai vil lave en mailingliste, som man kan melde sig til med sin normale mailadresse. 
Nicolai sender en mail til Kommunen med henblik på at få en person ud til besigtigelse af 
opgangene. 

 
Ad 3 Ole har skimmet tallene og mener at de ser OK ud. 

Han foreslog, at bestyrelsen vælger en budgetansvarlig, der har kontakten med 
Administrator vedrørende budget og regnskab. Ole er stadig villig til at være med på 
sidelinjen med sin store erfaring på området. 
Ole gennemgik herefter de enkelte poster i budgettet fra de foregående par år, og 
forklarede, hvor de enkelte tal kom fra. Mange af tallene er blot fremskrivninger af tidligere 
års ret konstante beløb, mens andre, f.eks. posten Ekstraordinær vedligeholdelse, er et 
resultat af overvejelser over, hvad der er råd til i forhold til, hvad der er behov for. 

 
Ad 4 Gerd orienterede om status på det forestående arrangement i gården med tænding af 

juletræet og servering af gløgg og æbleskiver. 
 Der var et hængeparti vedrørende lyskæderne på træet, som Per skal bruge hjælp til at 

sætte på. 
 Det blev aftalt, at Mathias spørger Sole, om han kan hjælpe Per med dette lørdag 

formiddag. 
 
Ad 5  Intet 
 
Ad 6 Næste møde onsdag d. 14. December kl 19 hos Gerd. 



 
 


