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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. maj 2017 kl. 18 hos Anita 
Til stede: Anita, Michael, Yvonne, Jack og Ann 
Afbud: Pernille 
 

1.   Valg af mødeleder 
Jack 
 

2.  Godkendelse af referat 
Referat godkendt 

 
3.  Opfølgning fra sidst 

Vi har haft møde omkring varmen. Benny Mulbjerg kontakter Forsyning 
Helsingør med henblik på at der laves en test af nogle udvalgte boliger 
med højt forbrug. Generelt vil vi søge at få alle boliger gennemgået. 

 
4.   Beboerinformation 

Der blev lavet udkast til infobrev. Dette gennemgås de nærmeste dage 
på mail. 

 
5.  Hjemmeside 

Michael gennemgik den nye hjemmeside, som er ved at være færdig. 
Ny mailliste skal oprettes, så hver enkelt beboer skal tage stilling til om 
man vil have info på mail, postkasse eller slet ikke. Det sidste dog ikke 
ved indkaldelse til beboermøder. 

 
6.  Orientering. Boliggården/Formanden  

Rykke Benny for infomateriale, samt fastsættelse af infomøde. 
 

7.   Beboere henvendelser 
1 henvendelse blev behandlet 

 
8.  Driftsstøtte 

Vi har, på opfordring fra en beboer, bedt om at få information om 
driftsstøtte. Dette er, ifølge Boliggården, ikke sådan lige til at skrive om, 
så det vil komme med på infomøde. 

 
9.   Beboergruppen 

Det sidste halve år har fyldt rigtigt meget for bestyrelsen. Man har ikke, 
fra beboergruppens side, ønsket at samarbejde. Desuden har de delt 8 
breve ud siden 1. november. Hver gang har vi som bestyrelse måtte 
komme med korrektioner, da der har været mange forkerte og 
mangelfulde informationer. Meget har været kørt på personligt plan, og 
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det har påvirket os. Det har måske været med til at virke som om vi har 
været usynlige, men vi har ikke ville sende noget ud, før vi har været 
sikre i vores sag. 
Det har heller ikke været nemmere at Boliggården heller ikke har været 
voldsom hurtige til at reagere når vi har henvendt os til dem. 
Beboerdemokrati er en rigtig svært. Vi er her 151 lejemål, mange gange 
med 151 forskellige holdninger. 

 
10.   GF 

Mødet 1. maj blev aflyst.  
 

11.   Nyt fra grupperne. 
Følgegruppen: Der er blevet afholdt et møde den 26. april mellem 
Benny, Anita, Yvonne og Michael. Der blev forelagt et infobrev, som vi 
kom med kommentarer til. Det er desværre ikke blevet delt ud endnu. 

 
12.   Nyt fra ejendomsmestrene 

Der har ikke været afholdt møde med den nye ejendomsmester endnu. 
Vi har nogle punkter vi gerne vil have drøftet med ham. 

 
13.   Bestyrelsens mandat på prøve 

Der har været meget skriveri imod bestyrelsen, dels hos beboergruppen, 
men også på Facebook. 
Beboergruppen har endog truet med at sætte mistillidsvotum til os. Vi 
overvejer derfor kraftigt at få afprøvet vores mandat, så der kan komme 
ro. Om det så er en ny bestyrelse, den siddende eller Boliggården der 
tager over mår tiden vise. Overtager Boliggården fratages AL 
BEBOERINDFLYDELSE. 
Vi står over for store forandringer, så det er vigtigt at der sidder en 
bestyrelse der er STOR opbagning til. 

 
14.   Evt. 

Gavekort til Else Vinding 
Michael påtager sig fremover opgaven med at printe egne informationer 
til beboerne. 
 

 


