
Referat af bestyrelsesmøde 
onsdag den. 8. februar 2017 kl. 18 i fælleshuset 

 
Mødedeltagere: Michael, Yvonne, Pernille, Jack og Ann. Afbud: Anita og 
Kristian 
 

1.   Valg af mødeleder 
Jack blev valgt 
 

2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde januar 2017 
Blev godkendt 
 

3.  Opfølgning siden sidst: 
Intet nyt 
 

4.   Bestyrelsesmedlemmernes roller 
Vi snakkede lidt om hvordan suppleanternes roller i bestyrelsen er. 
Suppleanterne er med i bestyrelsen på samme fod som 
bestyrelsesmedlemmerne. Eneste undtagelse er hvis der er uenighed i 
bestyrelsen, har suppleanter ikke stemmeret. Såfremt et 
bestyrelsesmedlem har meldt afbud, træder suppleanten ind med 
stemmeret for denne. Da Pernille skal opereres til marts, ønskede hun at 
bytte rolle med Ann, så fremover er Ann bestyrelsesmedlem og Pernille 
suppleant. 
 

5.  Hjemmeside 
Der har været mange problemer med spam på hjemmesiden. Procedo, 
som siden ligger hos, har ikke formået at komme med en holdbar 
løsning. Bestyrelsen undersøger derfor muligheden for at lægge siden ud 
hos en anden udbyder. Pernille vil gerne holde en pause som webmaster, 
medens hun er sygemeldt. Jack og Michael arbejder på at flytte indholdet 
af hjemmesiden over til ny udbyder, så der ikke bliver for mange 
forandringer på siden. 
 

6.  Orientering fra Boliggården / formanden 
 
 

7.   Beboerhenvendelser 
Der var kommet en enkelt henvendelse mundtligt. Bestyrelsen må ikke 
behandle mundtlige henvendelser, de skal være på skrift, derfor blev 
henvendelsen ikke drøfte, hvilket beboeren informeres om. 
 
 
 
 



8.  GF 
Der har været afholdt møde med Grundejerforeningen. Her blev talt om 
belægningen mellem ”Æblestien” og Stævnen. Stien mellem (Jollen og 
Stævnen) Her vil GF lægge ny belægning. De har tilbudt at lægge asfalt 
eller fliser. Vi blev enige om at takke ja til fliser, dels er det billigere og 
dels er det lettere at reetablere, hvis der skal graves. Det undersøges 
hvor langt ind der skallægges fliser. Stævnen har ikke økonomi til at 
fliser nu. 

 
9.  Nyt fra grupperne 

Følgegruppen: Der har været afholdt møde den 23. januar og 
efterfølgende så vi prøvehuset, og var dybt rystede over det ikke var i 
orden., og har efterfølgende har sendt en kritisk skrivelse til Boliggården. 
Infogruppen: Der er blevet lovet der skulle holdes møde, men vi har 
intet hørt og efterfølgende har vi rykket. 
25/1 har vi modtaget mail vedr. udkast til infobrev 7, hvilket endnu ikke 
er modtaget, Michael rykker. 
 

10.  Nyt fra ejendomsmestrene 
Ulrick stoppede 31. januar, hvor bestyrelsen og flere beboere, var forbi 
og sige farvel. Ny ejendomsmester, Henrik Adlev, startede 1. februar. 

 
11.  Parkering 

Michael har udarbejdet ny kontrakt med opdaterede priser. Der skal 
laves rekvisition til beboerne, når de skal bestille skilt. 

 
12.  Evt. 

 Der var intet på. 
 


