
Referat af bestyrelsesmøde d. 2.3.2016 
 
 

1. Valg af mødeleder: Marianne 
2. Godkendelse af referat: Referatet godkendt med flere rettelser. Det skal ved hvert 

bestyrelsesmøde fremgå, hvem der deltager. 
3. Opfølgning fra sidst: 
 

 P-ordning. Laver aftale med teknisk afdeling om infomøde i forbindelse med 
evt. p-ordning. Anita kontakter Boliggården, 

 Markvandring. Markvandringen blev erstattet af et møde i stedet.  

 Blomster til Pia. Pia har fået en buket blomster. 

 Skurene. Skurenes renovation tages op på førstkommende driftsmøde. 

 Ophængning af billeder i Fælleshuset. Billederne er hængt fint op. 

 Formøde med Ulrik. Bestyrelsen har ikke aftalt med teknisk afdeling, at 
Ulrik skal kontakte håndværker for at få udskiftet kontraventiler til en pris af 
20.000 kr. Enighed mellem bestyrelsen og Ulrik, at vi kun afholder et 
budgetmøde med teknisk afdeling. 

 
4. Teknisk afd. skimmelsvamp, byggemøde/Anita og Yvonne: Byggemøde 

nedlagt, da vi er i mål med renoveringer. Boliggården udsender info omkring 
kontaktpersoner i april. 

5. Orientering. Boliggården/formanden: Samarbejdskonference og 
repræsentantskabsmøde i maj. 

6. Info om klagesager/beboerhenvendelser: Ingenting. 
7. GF/: Generalforsamling. Jens Peter blev valgt som formand. Bestyrelsen 

konstituerer sig i 8.3.3016. Flugger Farvehdl., Gefionsvej giver 40 pct. på 
malervarer til beboere i Stævnen. 

8. Nyt fra grupperne: Intet nyt. 
 

 
Indkomne forslag: 
 
9. Evaluering af akutmøde med Boliggården omkring vores nye gulve: 

Boliggården har kun udsendt 100 mangellister. Dvs. der mangler 50, som vi beder 
om bliver udsendt snarest. Vi har afholdt møde med Boliggården angående vores 
gulve. Inden jul blev der sendt mangellister ud til beboerne. Der kom kun 40 retur. 
Kun 20 havde fejl eller mangler ved gulvene. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at 
henvende sig, hvis de har problemer med gulvene. Det er vigtigt!!! 

10.  Budgetmøde med Ulrik. Fastsættelse af en dato. Punktet udgår. 
11. Boliggården foreslår en havevandring med bestyrelsen og Ulrik: Havevandring 

med Ulrik den 5.3. Anita og Michael deltager. 
12. Hvad ønsker vi, der bliver lavet på vores grønne områder: Tager stilling under 

punkt 11. 
13. Hvor meget skal vi informere om under Helhedsplanen: Janne og Pernille 

udarbejder info til beboerne. Udsendes til bestyrelsen til godkendelse inden det 
omdeles til beboerne. 



14. Mail-adresser til hjemmesiden: Mail-adresser oprettes til bestyrelsen. 
15. Opslagstavle ved Fælleshuset evt. også ved stamvejen: Vi opsætter 

opslagstavle udenfor Fælleshuset til information til beboerne. Opslagstavle ved 
stamvejen udgår indtil videre. 

16. Evt. Ingenting 
 

      Referent: Marianne Klem 
 
 
 
 
 
 


