
Referat af 
bestyrelsesmøde 

4. december 2017 kl. 18.30 
i fælleshuset  

 

Side	  1	  af	  2	  
	  

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

1. Valg af mødeleder 
Pernille 

  
2. Fælleshuset, hvordan foregår time afregningen til rengøringen og hvem 

skal foretage den. 
Anita undersøger med administrationen, hvordan de vil have timetal. 

  
3. Mailopsætning 

Der skal laves en ny mailadresse: Bestyrelsen 
  

4. Opfølgning fra sidst 
Vi har talt med BL vedr. mangellister i forbindelse med 
skimmelrenoveringen. Herfra siger man at beboerne skal have 
mangellister udleveret. Vi undersøger stadig om beboerne har fået 
udbedret de ting som lovet. 
Lidia har været på Vapnagård, for at høre om aktiviteter deroppe. Vi 
finder ud af hvilke muligheder der er, og får offentliggjort det på 
hjemmeside og i infoskrivelse, såfremt det er noget vi må benytte os af. 

  
5. Beboerinformation 

Toiletter: Tænk på hvad der kommer i – ny pumpe, ca. kr. 100.000 
Fugt i vinduer, henvendelse til ejendomsfunktionærerne 
Varsling om tømning af udhuse og fjernelse af beplantning 
Bestyrelsens træffetider 
Infobreve på mail 
God jul - Pas på hinanden i denne mørke tid – luk ikke op for fremmede 
– tøm postkasserne. 

  
6. Orientering fra Boliggården / formanden 

Der har været et godt og konstruktivt driftsmøde med Rebecca og 
Henrik. De værste huller i asfalten bliver lappet hurtigst muligt. Møder 
igen i januar, inden sommerferien og igen til december, for at 
planlægge og følge op på det planlagte. 
Efter infomødet er der tvivl blandt beboere og bestyrelsen omkring 
udhæng. Der er tydeligt at der hvor de hvide væge er mest røde, er der 
hvor der ikke er udhæng.  Michael har taget billede, hvor det tydeligt 
fremgår at der er rødt, der hvor der ikke er udhæng. Vi arbejder videre 
med Boliggården. 
Personalet i teknisk afdeling skal opkvalificeres. 
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7. Beboerhenvendelser 
Blev gennemgået 

  
8. GF 

Stien tætteste på Nørrevej, ud til Æblestien er i gang med at blive lavet. 
Der har dog været nogle udfordringer, da der er meget vand, når der 
graves op. Vi følger op på det. 

  
9. Nyt fra grupperne 

Intet nyt 
  

10. Nyt fra ejendomsmestrene 
  

11. Velkomstbrev nye beboere 
Anita og Lidia er i gang med udkast. 

  
12. Evt. 

 
 


