
Referat af 
bestyrelsesmøde 

11. juni 2018 kl. 18.30 
i fælleshuset  

 

Side 1 af 2 
 

 
Stævnen den 15. juli 2018 

 
Til stede: Anita, Michael, Yvonne, Jack, Pernille samt Benny fra Boliggården i 
starten af mødet. 
Afbud: Lidia 
Referent: Michael 
 

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Opfølgning fra sidst 

Opslagstavlen til info ved fælleshuset sidder for højt. Vi gør ikke noget 
før efter renoveringen. 
P-pladser er ikke malet op, ejendomsmestre rykkes. Der er kommet 
plader nogle steder på stamvejen og træer er fældet, så der er kommet 
flere pladser der. 

  
3. Godkendelse af referat 

Godkendt 
  

4. Beboerinformation 
Facebook 
Nøgler under helhedsplanen 
Fælleshus, ny træffetid samt brug af huset 
Brug af LLO 
Prøvegård i etape 1 
Følgegruppe 
Ny infogruppe i forbindelse med helhedsplanen, for større 
informationsniveau. 
Udvalg til infobreve om helhedsplan 
Ekstraordinært afdelingsmøde med deltagelse af Goritas den 28. juni 
Fældning af træer 
Bestyrelsen holder ferie 

  
5. Orientering fra Boliggården / formanden 

Benny var med i starten af mødet, hvor han forklarede om tilsyn. Vi 
beder om at få det med i næste infobrev fra Boliggården/bestyrelsen. 
Repræsentantskabsmøde er afholdt. Vi trak vores forslag, punktet 
vedlagt. 
Kurser: BL holder kursus i kommunikation 26 – 28 oktober. 
Ind- og fraflytningssyn, samt bestyrelsens indflydelse på 
vedligeholdelsesreglementet 23 – 24 november. 
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Vi retter henvendelse til hovedbestyrelsen omkring beboerdemokratiets 
Betydning for afdelingsbestyrelsernes arbejde. 
Næste afdelingsmøde bliver mandag den 6. august kl. 19.00 

   
6. Beboerhenvendelser 

Der er blevet spurgt til hvordan det går med træerne mod Nørrevej. 
Anita undersøger det hos Rebecca og GF. 

  
7. GF 

En af grundejerforeningerne har klaget til Boliggården over 
helhedsplanen trækker ud, samt at de ikke kan få en skriftlig 
redegørelse. Vi har skrevet tilbage at vi syntes det er utidig indblanding. 

  
8. Nyt fra følgegruppe 

Næste møde er torsdag den 21. juni 
  

9. Nyt fra ejendomsmestrene 
Driftsafdelingen har i samarbejde med gartnere kommet med et forsalg 
til ejendomsmestrene og afdelingsbestyrelsen, om at lave en prøvegård 
i første etape af helhedsplanen med ny beplantning, for at give en ide til 
hvordan det kan se ud. Det betyder at det ikke nødvendigvis skal være 
sådan i alle gårde, vi vil gerne have nedsat et haveudvalg, evt. et for 
hver stikvej, på afdelingsmødet til august. 
Der arbejdes på forslag til nye lamper ved hoveddørene. 

  
10. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: mandag den 6. august 
Forplejning: Anita og Michael 

  
11. Evt. 

 


