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

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Fælleshuset 

Udskydes da Ann har meldt afbud. 
  

3. Godkendelse af referat 
Godkendt 

  
4. Konstituering af bestyrelsen 

Vi præsenterede os for hinanden. 
Lidia overtager hvervet som kasserer i stedet for Yvonne. 
Michael blev genvalgt som næstformand. 

  
5. Opfølgning fra sidst 

Mangellister efter skimmel renovering mangler stadig hos flere beboere.  
Vi har bedt om dokumentation for at vi kan få nye hoveddøre, men har 
heller ikke fået dette. 
Anita rykker Benny igen. 
Vi har bedt om regnskab for skimmelrenoveringen, men har ikke fået 
dette. Anita rykker Helen for dette. 

  
6. Beboerinformation 

Infobrev fremover: Udkommer efter bestyrelsesmøder sammen med 
referat. 
Parkering: Skift nummerpladeskilt, parkering under helhedsplan 
Ny hjemmeside: Ønsker ikke infobreve – fjernes + afleveres i 
navngivne postkasser 
TV: Kort beskrivelse af brevet fra Boliggården 
Lidt om beboermødet. 
Helhedsplan: Der er følgegruppemøde i oktober, info herom i næste 
infobrev. 

  
7. Orientering fra Boliggården / formanden 

Birte Flæng Møller stopper som formand på Boliggården. Vi har købt en 
gave til hende fra beboerne. 
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8. Beboerhenvendelser 
Vi har igen fået brev fra beboeren, som vi nævnte i vores brev inden 
sidste beboermøde. Vi beder nu beboeren om lov til at offentliggøre 
brevet, så vi ikke, efter pågældendes udsagn, fejlciterer pågældende. 
Der var et par henvendelser mere, som er behandlet. 

  
9. GF 

Det undersøges om der er penge til 1, 2 eller alle 3 stier i år. Det 
afgøres på næste møde i oktober. Det forventes stadig at man starten 
med ”nederste” sti i år. Der bliver lagt fliser i stedet for asfalt. 

  
10. Nyt fra grupperne 

Følgegruppemøde i oktober 
  

11. Nyt fra ejendomsmestrene 
Der har været ”markvandring”. Der er flere steder hvor der skal lappes 
huller i asfalten, men det bliver kun de mest nødvendige, der hvor man 
går. 
Vi beder viceværterne at få malet striberne op på p-pladserne. 

  
12. Evt 

 


