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Bestyrelsesmøde den 22 august 2007  
 
 
Deltagere : Henrik Friis, Rene Kornum, Peter Fabricius-Olsen, Jan Popenda, Kai Kirstein 

og Hanne Christensen 
 
Afbud:  Kurt Ladegaard 
 
Referant: Peter Fabricius-Olsen 
 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, og opfølgning på 
udestående opgaver (herunder gennemgang af todo-liste). 

4. Omgangstonen i bestyrelsen. 

5. Status på sagen imod Skanska  

6. Hanne/Rene refererer kort fra seneste G/F bestyrelsesmøde (hvad arbejder G/F 
med?) 

8.   Eventuelt  

9.   Dato for næste bestyrelsesmøde aftales  

 

 
1. Velkomst 
 
Jan bød som formand velkommen til bestyrelsesmødet 
 
2.   Valg af referant 
 
Peter blev valgt som referant 
 
3 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde /gennemgang af to-do liste. 
 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7.juni 2007 blev godkendt af samtlige 
tilstedeværende. To-do listen blev gennemgået og opdateret. 
 
 
4 Omgangstonen i bestyrelsen 
 
Under dette punkt ville bestyrelsen have haft en diskussion/konfrontation omkring 
samarbejdet i bestyrelsen da vi i den forløbne periode havde haft flere tilfælde, hvor et 
enkelt bestyrelsesmedlem ageret på egen hånd på tværs af flertalsbeslutninger, eller 
med en uacceptabel skriftlig og mundlig omgangstone havde kommunikeret med 
bestyrelsens øvrige medlemmer. Dette havde skabt stort utilfredshed og havde 
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demotiveret samtlige af bestyrelsens medlemmer. Alle episoder havde været centreret 
omkring bestyrelsemedlem Kurt Ladegaard og der var derfor lagt op til en dialog 
omkring hvad der skulle til for at sikre at dette ikke ville blive ved med at gentage sig. 
Dette havde på det sidste slidt meget på alle andre bestyrelsesmedlemmer og alle var 
nået til et punkt hvor man overvejede om det var besværet værd at fortsætte i det 
frivillige bestyrelsesarbejde, hvis dette ikke kunne få en ende nu og her. 

 
På trods af at dette bestyrelsesmøde var planlagt god tid i forvejen dvs. fastsat ved 
foregående bestyrelsesmøde, valgte Kurt med 2 timers varsel at melde afbud.  
 
De fremmødte skrev i fællesskab formuleringen til en e-mail som skulle sendes til Kurt. 
I denne ville den samlede bestyrelse bede Kurt frivilligt træde tilbage som 
bestyrelsesmedlem for at bestyrelsen kunne forsætte sit arbejde uforstyrret, med en 
tilbagevendt motivation. Selvom vi i forvejen allerede kendte til Kurt holdning til dette 
spørgsmål håbede vi stadig at kunne spare ejerforeningen fra at skulle afholde en 
ekstraordinær generalforsamling med formålet at utidigt vælge ny bestyrelse. Men vi 
var enige om at indkalde til generalforsamling for at bevare bestyrelsen såfremt Kurt 
ikke ville træde tibage, da vi mente at det gavnede ejerforeningen bedst.  
 
Da dette punkt var det vigtigste punkt for dette bestyrelsesmøde valgte vi efter af have 
skrevet henvendelesen til Kurt, at stoppe mødet da alle følte at vi ikke kunne forsætte 
vort bestyrelsesarbejde før Kurt havde forladt bestyrelsen. Vi ville herefter afvente 
Kurts reaktion. 
 
  


