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Stævnen den 29. april 2018 

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

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Afbryder til udsugning 

Vi har drøftet afbryder af ventilationen. 
Vi vil dog afvente at tage stilling, til de første boliger er klar og stilladser 
er væk, så vi kan vurdere lydniveauet. 
Umiddelbart mener vi ikke man skal kunne afbryde udsugningen, 
medmindre der er varsling der siger andet. 

  
2. Opfølgning fra sidst 

Opmaling af striber: Har været på følgegruppemøde, og Anita har 
rykket viceværterne. Viceværterne er kommet lidt i gang. De har fået 
en liste med registreringsnumre fra Michael, så de kan kontakte 
beboere for at få flyttet biler, så der ikke kommer maling på bilerne. 
Flytning af sten: Michael laver en aftale med Henrik. Michael har ikke 
fået lavet aftalen med Henrik. 
Sti til nr. 59 og 73 – der står vand. Har været drøftet på 
følgegruppemøde. Ved nr. 57 er der lavet dræn. De var helt stoppede, 
så vi håber det hjælper nu. 
Vi har lavet en rundspørge omkring råd og dug i vinduerne. Vi har fået 
rigtigt mange tilbagemeldinger, og det er vi meget glade for. Vi vender 
tilbage med resultatet af dette i vores infobrev i maj. Så har du ikke 
afleveret endnu, kan det stadig nås inden den 1. maj 2018. 
Har du ikke sedlen, kan den hentes på hjemmesiden. 

  
3. Beboerinformation 

Parkering 
Beboer har henvendt sig, måtte parkere på Poppelgården. Firmabiler 
væk, ellers fremsætter best. til at forbyde firmabiler under 
helhedsplanen. Hold evt. på Poppelgården. 
Pergolaer 
En pergola bliver fjernet. Det er sket på beboernes eget initiativ, og alle 
har skrevet under. 
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Helhedsplan: 
Vi har rykket for et generelt større informationsniveau fra Boliggården / 
NH Hansen. Vi er blevet lovet en snarrest og herefter 1 hver måned. 
Skimmelbrev fra Boliggården 
Der er konstateret skimmel i nogle boliger, der bliver fulgt op på det – 
skriv lidt mere. 
Rygtespredning 
Håndværkerne snakker måske indbyrdes, og det kan godt være at der 
er nogen firmaer der har overskredet deres budgetter, men det har 
intet med helhedsplanen at gøre. 
Ret henvendelse til Rebecca tlf. 
Manglelister 
Hvis man stadig mangler mangelliste vedr. skimmelrenovering, kan 
man henvende sig til Benny på Boliggården. 
Klagegang 

  

4. Orientering fra Boliggården / formanden 
Der er samarbejdskonference på LO skolen. Anita og Yvonne vil deltage. 
Meldte afbud pga. sygdom. 
Har afholdt møde med Boliggården i dag, hvor vi har drøftet fremtidige 
procedurer omkring informationer. 

   

5. Beboerhenvendelser 
Blev gennemgået 

  

6. GF 
Næste møde 24. april 2018 

  

7. Nyt fra følgegruppe 
Næste møde 26. april 

  

8. Nyt fra ejendomsmestrene 
Vi henvender os til Henrik for at få afklaret behovet for møderne. 

  

10. Fælleshuset 
Ann har fået flere henvendelser på leje af det lille rum. 
Stilles som forslag til næste afd. møde. dog kun udlejning 14 dage før. 

  

11. Næste bestyrelsesmøde 
Forslag: Torsdag den 3. maj kl. 18.00 
Forplejning: Lidia 
 

12. Regnskabsmøde 
Den 16. maj – indkaldelse i næste uge. 
Husk at der kan stilles forslag på mødet. 
 

13. Evt. 
 


