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Stævnen den 29. juli 2018 

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

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Opfølgning fra sidst 

P-pladser er ikke malet op, ejendomsmestre rykkes. 
Misforståelse om hvem der skulle gøre det. Michael rykker. 
Michael har haft fat i viceværterne, der lovede at kigge på det. Der er 
dog ikke sket noget endnu. 
 
Klage til Beboerklagenævnet vedr. aflysning af vores sidste beboermøde 
sendes nu. 
Der er sendt klage til beboerklagenævnet, men vi har ikke fået noget 
svar. 
 
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. 
Boliggården sender en høring til BL, efterfølgende er der lavet en aftale 
om at det er administrationen der sender høring til BL. Vi har fået et 
svar fra direktør Lars Gruby, at det handler om forsikring, det er drøftet 
på følgegruppemøde, men det har man ikke noget kendskab til. 
 
Vi inviterer de andre afdelingsbestyrelser til møde i efteråret, med 
henblik på at få et godt samarbejde mellem afdelingerne og 
Boliggården. 
De andre afdelinger er kommet os i forkøbet, og har inviteret os til et 
møde, Yvonne og Anita deltog i. Mødet handlede om generel 
utilfredshed med Boliggården og Hovedbestyrelsen og deres håndtering 
af beboerdemokratiet. 

  
3. Orientering fra Boliggården / formanden 

Vi skal holde møde med Benny og Rebecca ang. fordeling af 
driftsomkostninger af udgifter i den nye driftsstruktur. Derudover skal 
forslag omkring udskiftning af døre og vinduer drøftes. 
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4. Beboerhenvendelser 
Blev gennemgået. 

  
5. GF 

Fliser på den øverste sti ud mod ”Æblestien” iværksættes snarrest. 
Der er nedsat en gruppe, der rykker kommunen for deres forpligtelser, 
bl.a. træerne mod Nørrevej. 
Nyt møde i december. 

  
6. Nyt fra grupperne 

Følgegruppemøde: 
Vi skriver til hele følgegruppen omkring de vandskader der sker rundt 
omkring. Hvordan følger de op på det, så vi ikke får skimmel igen. 
Rejsegilde på første etape fredag den 28. september kl. 12.00 for alle 
beboere. Nærmere info kommer. 

  
7. Nyt fra ejendomsmestrene 

Anders fra Vapnagård er afløser for Ulf og Carsten fra Platanhaven 
afløser Henrik under deres ferier / kurser. 
Gardinstængerne i Fælleshuset sidder løst. Vi rykker igen. 
Lys i enden mod køkken i det store lokale virker ikke, relæ slår fra. 

  
8. Forberedelse til afdelingsmøde 

Opslag ud til alle beboere omkring hvad vi søger og rammer for de 
grupper man kan melde sig til. 
Vand og slik bestilles af ejendomsmestrene. 

  
9. Nye p-kontrakter 

I efteråret går vi i gang med at forny alle kontrakter, så alle er ens og 
lever op til de nye regler om beskyttelse af persondata. 

  
10. Bestyrelsens forslag til afdelingsmøde 

Nye døre/vinduer 
Parkeringsfirma 
Faste p-pladser på stamvejen 
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11. Beboerinformation 
Beboerinformationen fra sidst er desværre ikke blevet klar, derfor er de 
samme punkter på igen. 
Kandidater til bestyrelsen ønskes + grønt og lejepladsgruppe 
Skimmeltyper - Anita 
Infobreve ud til alle – med tilmelding til maillisen 
”Lynafledere” er ikke lynafledere, sikkerhed for senere arbejder på tag, 
så som vedligeholdelse af udsugninger. 

  
12. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: Tirsdag den 9. oktober kl. 18.00 
Forplejning: Lidia 

  
13. Evt. 

 


