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Stævnen 17. januar 2018 

 
Til stede: Anita, Michael, Yvonne, Jack 
Afbud: Lidia og Pernille 
Referent: Michael 
 

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Opfølgning fra sidst 

Fælleshus: Timetal indberettes på mail. Vi blev enige om at Anita skal 
undersøge ansættelsesforhold på rengøring, hvad gør man i andre 
afdelinger. 
Anita skulle kontakte Benny vedr. udlevering af mangellister samt om 
reparationer er udført. 
Ligeledes skulle det undersøges hvorfor der ikke komme udhæng de 
steder hvor der ikke er i dag. 
Dette er ikke sket endnu, grundet sygdom og juleferie. 

  
3. Beboerinformation 

Godt nytår – kommet godt ind i året 
Nu begynder helhedsplanen 1. infomøde 3/1 – svar fra Kommunen om 
fejl i byggetilladelsen – materiale valgt på beboermøde. 
Fritstående skure er ikke med i helhedsplanen, men der sparres op nu 
Haver – godkendelser mangler 
Parkering under helhedsplan – vis hensyn 
Bestyrelsens træffetider 
Infobreve på mail 

  
4. Orientering fra Boliggården / formanden 

Der er mange beboere der spørger efter referat af infomøde den 27/11, 
som Benny lovede at lave. Vi rykker ham. Dette er kommet ud efter 
vores bestyrelsesmøde. 
Anita er i gang med referat af driftsmøde. 
Vedr. dræn har vi tidligere fået at vide at der ikke skulle laves noget, 
fordi det var i orden. Nu lader det så til at der alligevel skal laves dræn. 
Der spørges ind til det på infomødet 3/1 

  
5. Beboerhenvendelser 

Blev gennemgået 
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6. GF 
Der er generalforsamling 22/1 – bestyrelserne i alle afdelinger er 
inviteret. 

  
7. Nyt fra grupperne 

Der er intet nyt, men vi rykker for et følgegruppe møde. 
  

8. Nyt fra ejendomsmestrene 
Der har været gennemgang af stier for at se hvor der skal laves akutte 
reparationer. 

  
9. Velkomstbrev nye beboere 

Anita og Lidia er i gang med udkast, er ved at være klar. 
  

10. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 7. februar kl. 18.00 

  
11. Træffetid 7. februar 

Da vi holder møde, er hele bestyrelsen tilstede. 
  

12. Evt. 
Intet på punktet 

 


