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Stævnen den 19. marts 2018 

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

1. Valg af mødeleder 
Yvonne 

  
2. Opfølgning fra sidst 

Opmaling af striber: Har været på følgegruppemøde, og Anita har 
rykket viceværterne. 
Flytning af sten: Michael laver en aftale med Henrik. 
Sti til nr. 59 og 73 – der står vand. Har været drøftet på 
følgegruppemøde. Ulrik kontakter kloakfirmaet der er i gang herude for 
tilbud.  
Hvor mange registreringer af våde vinduer: Anita har rykket Henrik et 
par gange.  
Registrering af dårlige havedøre / vinduer: Vi har ikke fået 
tilbagemelding fra ejendomsfunktionærerne. Vi skriver om det i 
infobrevet. 
Gennemgang af håndværkerliste: Punktet rykkes til næste driftsmøde. 
Knirkende gulve: Vi afventer stadig svar fra Boliggården. 

  
3. Beboerinformation 

Træer på skrænten mod Nørrevej. 
Udhæng: Udvidelse nogle steder undersøges. 
Parkering:  
Facebook. Fast opslag, samme som opslag på FB 
Referat og infobreve kommer fra næste gang kun som mail. Herudover 
hænges det op på opslagstavlen og lægges på hjemmesiden. De få der 
ikke har pc, kan få det på tryk ved brev i postkassen. 
Registrering af dårlige vinduer / døre. 
Alarm i fælleshuset fjernet. 
Bestyrelsens træffetider – afskaffes. 
Våde vinduer og råd i træværk 

  
4. Orientering fra Boliggården / formanden 

Der er samarbejdskonference på LO skolen. Anita og Yvonne vil deltage. 
   

5. Beboerhenvendelser 
Blev gennemgået 
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6. GF 

Næste møde 24. april 2018 
  

7. Nyt fra følgegruppe 
Der har været afholdt møde med følgegruppen. Anita, Michael og 
Yvonne deltog. Til vores store overraskelse, deltog hverken Kant eller 
NH Hansen, hvilket vi gjorde indsigelse imod. Vi skriver til Boliggården 
omkring bestyrelsens forventning til følgegruppen. 
Vi sender mere ud om følgegruppen i næste infobrev. 
Der er aftalt nyt møde til den 26. april og fremadrettet hver 8 uge. 

  
8. Nyt fra ejendomsmestrene 

Der er en ejendomsmester i praktik. Michael skriver mail til Henrik 
Vi henvender os til Henrik for at få afklaret behovet for møderne. 

  
9. Snerydning 

Vi er mange gange blevet lovet at der ville blive lavet et kort over hvem 
der skal rydde hvad. Vi rykker igen. 

  
10. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: Tirsdag den 10. april kl. 18.00 
Forplejning: Yvonne 

  
11. Evt. 

 
 


