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

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Godkendelse af referat 

Godkendt uden kommentarer 
  

3. Opfølgning fra sidst 
Ny hjemmeside lagt online. Stor tak til Michael for arbejdet med 
hjemmesiden. 
Fast opslag på Facebook er ikke lavet, Michael laver det snarrest. 

  
4. Beboerinformation 

Kun kort skriv om hjemmeside, da der er så meget andet lige nu. 
  

5. Orientering fra Boliggården / formanden 
Anita har talt med Benny omkring regnskabet for skimmesaneringen. Vi 
kontakter Helen for at få det. 
Benny har fortalt at vi får nye hoveddøre efter helhedsplanen er 
overstået. 
Omkring farvevalg har vi mange udfordringer med Kant og Boliggården. 
Vi har ønsket at få nogle billeder med de forskellige farvevalg i 
Photoshop og derefter lægge det ud til beboerafstemning, men intet er 
sket. 
Der er ansat en ny direktør på Boliggården, Lars Carl Gruby. Birthe 
Flæng Møller er stadig konsulent på Stævnen. 
Vi har igen rykket Boliggården for mangellister og rykker igen. 

  
6. Beboerhenvendelser 

Vi har igen modtaget et brev, der i en meget ubehagelig og uacceptabel 
tone, kritiserer bestyrelsen. Vi har ikke noget imod kritik, men det her 
grænser til grov chikane. Vi har desværre modtaget flere breve fra 
samme beboer og ser os nu nødsaget til at videresende til Boliggården. 

  
7. GF 

Møde aflyst. Næste møde er 25. september 2017 
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8. Nyt fra grupperne 
Der aftales nyt møde i følgegruppen. 

  
9. Nyt fra ejendomsmestrene 

Gennemgang af træerne i Stævnen med ejendomsmestrene aftales. 
  

10. Hjemmeside 
Enkelte rettelser blev lavet på mødet. 

  
11. Bestyrelsens beretning 

Er udsendt, da Boliggården ville have det til trykning i mandags til 
uddeling. 

  
12. Bestyrelsens mandat 

Blev gennemgået og gjort klar til udsendelse. 
  

14. Evt. 
Der var ikke noget på punktet. 

 


