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

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt, efter smårettelser. 
  

3. Opfølgning fra sidst 
Vi har skrevet til Benny Mulbjerg vedr. fjernvarme, men svarret har ikke 
været fyldestgørende. Vi tager kontakt til Benny og Erich Møller. 
Hjemmesiden er opdateret med de dokumenter der manglede. 

  
4. Punkter til infobrev 

Dirigent til beboermødet 
Facebook åbnet for alle beboere, bestyrelsen er admin på den 
Beboermøde 14. september kl. 19.00 i fælleshuset 
Der arbejdes kraftigt på fremvisning af udsugning og materiale til 
hjemmesiden. 
GF hjemmeside www.gfborupgaard.dk 
Hvem har vundet helhedsplanen? 

  
5. Orientering fra Boliggården / formanden 

Anita og Yvonne har været til møde med LLO, hvor det blev besluttet at 
følge op på alle hængepartier. Vi har efterfølgende henvendt os til 
Benny for at få skriftlige svar, men har ikke modtaget noget. Der rykkes 
igen. Når vi har fået de skriftlige svar, vil vi afholde et møde 
bestyrelsen/LLO/Boliggaarden. 
Vi har holdt møde med Benny om farvevalg, og vi rykkede for 
afstemning. Rykker endnu en gang. 
Der er skrevet ud i maj fra boliggården om valg af emhætter, men har 
intet hørt. Vi anbefaler Boliggården at vente med at beboerne vælger til 
renoveringen starter, da der kan være udskiftning af beboere. 

  
6. Beboerhenvendelser 

Ingen henvendelser 
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7. Grundejerforeningen 
Hvordan går det med fliserne ved de lige numre? 
Der bliver lagt ny asfalt på stien, forventet start med første sti – 
tætteste på Nørrevej – i år. 

  
8. Nyt fra grupperne 

Intet nyt, da der har været sommerferie 
  

9. Nyt fra ejendomsmestrene 
Intet nyt 

  
10. Bestyrelsens beretning 

Anita har lavet en kladde. Vi laver den i løbet af den næste måned, så 
den stort set er klar til næste bestyrelsen møde. 

  
11. Facebook 

Regler for brug som ”fastgjort opslag” 
  

12. Evt. 
Der var ikke noget på punktet. 

 


