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Stævnen den 19. august 2018 

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

1. Valg af mødeleder 
Pernille 

  
2. Opfølgning fra sidst 

P-pladser er ikke malet op, ejendomsmestre rykkes. 
Misforståelse om hvem der skulle gøre det. Michael rykker. 
Der er blevet spurgt til hvordan det går med træerne mod Nørrevej. 
Anita undersøger det hos Rebecca og GF. 
Anita har fået af vide at det sker til efteråret. 

  
3. Beboerinformation 

Kandidater til bestyrelsen ønskes + grønt og lejepladsgruppe 
Skimmeltyper - Anita 
Infobreve ud til alle – med tilmelding til maillisen 
En til at varetage parkering – ikke ”politi” 
”Lynafledere” er ikke lynafledere, sikkerhed for senere arbejder på tag, 
så som vedligeholdelse af udsugninger. 

  
4.  Bestyrelsesmedlemmernes opgaver 

Dagsorden: Yvonne og Anita 
Infobreve: Michael denne gang, herefter Anita i samarbejde med 
Rebecca 
Parkering: PT. Michael. Kan overtages af en beboer. 
Hjemmeside: Michael og Pernille 
GF: Anita og Jack 
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5. Orientering fra Boliggården / formanden 
Skriver brev til Goritas / Boliggården og Teknologisk Institut vedr. 
skimmelrapporter. 
Vi inviterer de andre afdelingsbestyrelser til møde i efteråret, med 
henblik på at få et godt samarbejde mellem afdelingerne og 
Boliggården. 
Klage til Beboerklagenævnet vedr. aflysning af vores sidste beboermøde 
sendes nu. 
Der har været problemer i første etape af helhedsplanen omkring 
emhætter i de køkkener hvor man har benyttet den individuelle råderet. 
Vi undersøger med BL i første omgang. Vi er i dialog med Boliggården 
og har gjort indsigelser. 

   
6. Beboerhenvendelser 

Under dette punkt, skriver vi ikke noget om enkelte sager, men vi har 
ind imellem mere generelle henvendelser, som denne: 
Der har været nogle sager med knirkende gulve, som ikke er løst, der 
arbejdes med disse sager. 

  
7. GF 

Næste møde 8. august. 
  

8. Nyt fra følgegruppe 
Næste møde er 16. august 

  
9. Nyt fra ejendomsmestrene 

De starter med prøvegården så snart stilladset er væk. 
  

10. Næste bestyrelsesmøde 
Forslag: Tirsdag den 28. august 
Forplejning: Yvonne 

  
11. Evt. 

 


