
Referat af 
bestyrelsesmøde 

ons. 7. nov. 2018 kl. 18.00 
i fælleshuset  

 

Side 1 af 3 
 

 
Stævnen den 19. december 2018 

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

1. Valg af mødeleder/referent 
 Jack 
  

2. Godkendelse af referat 
 Er godkendt 
  

3. Opfølgning fra sidst 
 3. Vi har skrevet mail til Rebecca og Ulrik som er driftsansvarlige, 

omkring parkering, asfalt, prøvegård, hårde hvidevarer, men vi får 
ikke nogen svar, det er desværre rimeligt generelt. Går videre med 
det til Lars Gruby (direktør i Boliggården). 

  Ulrik kontaktede Anita dagen efter, så hun skrev ikke mail til Lars 
Gruby. 

 3. Vi har skrevet til Helen vedr. økonomien i helhedsplanen. Vi 
afventer svar. 

  Vi har fået svar fra Helen, vi kan ikke få afklaret økonomien, før 
helhedsplanen er færdig. 

 3. Vi har ikke hørt fra beboerklagenævnet vedr. aflyst beboermøde i 
maj. 

  Anita har talt med Beboerklagenævnet, men de har ingen 
sanktionsmuligheder, så vi afventer stadig et officielt svar. 

 7. Ejendomsmestrene har været på rundtur på etape 1, med en 
projektleder, have og park ingeniør (en person), uden om 
bestyrelsen. Vi skriver og beder om at blive inddraget. 

  Anita, Yvonne og Michael har i dag holdt møde med have- og 
parkingeniøren omkring ny beplantning i etape 1 af helhedsplanen. 
Vi beder om at få en Power Point, så vi bedre kan vise det til den 
øvrige bestyrelse. 

 10. Vi har fået en henvendelse om at få lagt fiber. Prisen for selve 
fibernet vil være på kr. 100,- for 1000 GB (rigtigt meget). 
Herudover kommer etablering, som der skal gives tilbud på. Vi 
undersøger markedet. 

  Michael har haft kontakt med Dansk Kabelnet. Problemet er 
etableringen, der løber op i omkring kr. 1.000.000 
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 12. Der skal i forbindelse med helhedsplanen skiftes 75 lamper ved 
hoveddørene. Det er bestemt på vores seneste afdelingsmøde, at 
alle lamper skal være ens. 

  Der er indhentet et tilbud, men vi syntes det er for dyrt. Anita og 
Michael har møde med Meiers Installation på fredag, med henblik 
på et alternativt tilbud. 

 13. Anita skriver til Rasmus om hvornår der kommer opfølgning på de 
prøver og rapporter Goritas har lavet. 

  Anita har først fået skrevet til Rasmus nu, så der er ikke noget nyt. 
 15. Vi er blevet gjort opmærksom på at der er kommet en ny 

driftsbekendtgørelse, som har indflydelse på beboerdemokratiet. 
Anita afklarer muligheden for at afholde et kursus her i Stævnen 
for interesserede afdelingsbestyrelser, hvor vi inviterer BL, 
Boliggården og hovedbestyrelsen. Vi følger op på det. 

  I mellemliggende periode har Boliggården arrangeret kurser, der 
omhandler samme, så vi gør ikke mere lige nu, men afventer. 

 16. Anita indkalder til driftsmøde. 
  Vi har afholdt driftsmøde i dag. Det blev anbefalet at vi afholder 

driftsmøder med ejendomsfunktionærerne lidt oftere. 
  

4. Orientering fra Boliggården / formanden 
 Intet nyt. 
  

5. Beboerhenvendelser 
 Der har været en del skriveri i vores Facebook gruppe omkring bulede 

biler. Det er indtrykket at det er nogle af håndværkerne der laver 
skade, uden at gå videre med det. Anita sender mail til Rasmus. 
Op følges på næste møde. 
Ellers ingen henvendelser. 

  
6. GF 

 Næste møde 12. november 
  

7. Nyt fra følgegruppen 
 Næste møde i følgegruppen er den 6. december. 

Rasmus har foreslået at vi holder nogle små møder, når der er behov 
for det. 

8. Nyt fra ejendomsmestrene 
 Intet nyt. 
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Indkomne forslag 
  

9. P-plads til hjemmeplejen 
 Vi har fået en henvendelse fra en af hjemmeplejerne, om der kan 

reserveres nogle pladser til dem. 
Det er desværre ikke muligt, de må finde ud af at parkere på 
vendepladser, eller hvor der er plads, dog ikke på reserverede pladser. 
Vi har tidligere sendt mail til hjemmeplejen, dette gensendes. 

  
10. Opfølgning fra driftsmøde 

 Vi har informeret bestyrelsen om driftsmøde afholdt i dag. 
  

11. Emner til infoskrivelse 
 Postkasse til bestyrelsen fjernes 

Under helhedsplanen bliver affaldscontainerne flyttet ud til stamvejen. 
Husk nu at lade være med at overfylde containerne. 
Problemer under helhedsplanen skal rettes til Rasmus. 
Bulede biler. 

  
12. Næste bestyrelsesmøde 

 Forslag: onsdag den 5. december kl. 18 
Forplejning: Pernille 

  
13. Evt. 

  
 


