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

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. 
Vi prøver fremadrettet at godkende referat på mail i dagene efter hvert 
møde på mail, så det kan komme på nettet hurtigt og vi ikke skal bruge 
tid på møderne til dette punkt. 

  
3. Opfølgning fra sidst 

Benny skal rykkes for kontakt til Forsyning Helsingør ang. højt 
varmeforbrug i nogle af boligerne, samt rykker for alle vores 
ubesvarede spørgsmål. 

  
4. Beboerinformation 

Punkter blev drøftet. Michael laver infobrev, sender til godkendelse i 
bestyrelsen og deles ud. 

  
5. Orientering fra Boliggården / formanden 

Der er stadig nogle uoverensstemmelser imellem bestyrelsen og 
boliggården omkring el udgift på de nye udsugninger. Der arbejdes 
videre på sagen. 

  
6. Beboerhenvendelser 

Blev gennemgået. Klager modtages IKKE på SMS, kun på post, 
hjemmeside eller mail. 

  
7. GF 

Møde den 15. juni. GF ønsker at ændre stemmeprocedure, så hver 
bebyggelse har en stemme, imod i dag, hvor man har stemmer efter 
hvor mange beboere der er i hver bebyggelse. Vi stemmer naturligvis i 
mod, da vi vil få mindre indflydelse. 

  
8. Nyt fra grupperne 

Vi afventer svar på licitation, og herefter indkaldes til møde i 
følgegruppen. 
Benny vil indkalde info gruppen til møde. 
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9. Nyt fra ejendomsmestrene 
Der har ikke været noget møde, men vi afventer indkaldelse til 
driftsmøde. 

  
10. Drikkevarer til beboermøder 

På opfordring fra flere beboere er bestyrelsen enige om at der kun 
serveres vand og slik, men ikke øl og vin til beboermøderne fremover.  

  
11. Facebook 

Bestyrelsen overtager Michael Sommers Facebookside, så beboerne kan 
stille spørgsmål der. 

  
 Hjemmeside 

Der er lidt hængepartier med hensyn til manglende udlægning af 
referater. Der følges op på det. 

  
12. LLO 

Vi har aftalt at holde et møde med LLO om alle de hængepartier vi 
efterhånden har i forhold til Boliggården. Der er mange ubesvarede 
spørgsmål. 

  
13. Evt. 

Forskellige sager blev drøftet. 

 


