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Stævnen den 19. december 2018 

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

1. Valg af mødeleder 
 Jack 
  

2. Godkendelse af referat 
 Godkendt. 
  

3. Opfølgning fra sidst 
 Tallene herunder referer til punktet på sidste referat. Punktet er 

indskrevet med kursivskrift og opfølgningen med alm. skrift. 
 3.12 Lamper 
  3 lamper valgt til at gå videre med. 
 5. 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. 

  Der kan desværre ikke gøres noget ved det, hvis man ikke har 
bevis på hvem der har lavet buler i ens bil. 

  
4. Orientering fra Boliggården / formanden 

 Anita og Yvonne har været på kursus omkring hvordan en byggesag 
forgår. Kurset blev afholdt af Boliggården. 
Vi har tidligere fået at vide at der ikke kan laves ekstraarbejder under 
en helhedsplan. Dette er ikke korrekt. 
Der følges op til næste bestyrelsesmøde. 

  
5. Beboerhenvendelser 

 Blev gennemgået. 
  

6. Grundejerforeningen Borupgård 
 Næste møde i januar. 
  

7. Nyt fra følgegruppen 
 Næste møde 6. december 
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8. Forslag til følgegruppen 
 Punkter gennemgået 
  

9. Emner til infoskrivelse 
 Infobrev fra bestyrelsen igen. Majka der skulle lave det er stoppet. 

Økonomien i de tomme boliger, går over dispositionsfonden. 
Facebook: Det er meget vigtigt at man melder ud til Boliggården og NH 
Hansen, hvis der er problemer. 
Referat af møde med parkingeniøren, herunder ekstra p-pladser samt 
tilmelding fra alle stikveje til ”haveudvalg” 
Facader, hvor længe kan de tåle at stå ude i regnen. 
Nye lamper 
P-skilte – priser. 
Anita og Michael laver dette infobrev. 

  
10. Facebook 
 Hvem gør hvad? Anita og Michael godkender/afviser. 

Punkter der bliver talt om på Facebook, sættes på her. 
Der har b.la. været skrevet om hvor meget vand facaderne kan tåle, er 
med i infoskriv. 

  
Indkomne forslag 
  
11. Parkering 

 Boliggården undersøger i første omgang omkring parkeringsselskab. 
  
12. Bestyrelsens opgaver inden for bestilling af internet. 

 Michael skriver rykker Henrik med Ulrik som Cc… 
  

13. Postkasse og container placering. 
 Postkasserne kommer til at blive hvor de er. 

Det samme gælder containerne. Vi har talt lidt om at få dem gravet 
ned, men der er usikkerhed på hvad fremtiden bringer i form af 
sortering. 

  
14. Næste bestyrelsesmøde 

 9. januar 2019 kl. 18 
Forplejning: Jette 

  
15. Evt. 

  
 


