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Stævnen den 19. juni 2019 

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

1. Valg af mødeleder/referent 
 Mødeleder: Jack 

Ref.: Michael 
  

2. Opfølgning fra sidst 
 Henrik har misforstået omkring udskiftning af brusehoveder og indmad 

til køle- og fryseskabe. Det er selvfølgelig en udgift der går over driften. 
  

3. Orientering fra Boliggården/Formanden 
 Der var ikke noget nyt at orientere om siden sidst. 
  

4. Møde med ejendomsmestrene 
 Der har ikke været afholdt møde med ejendomsmestrene denne gang, 

da vores bestyrelsesmøde er aftalt med kort varsel. 
  

5. Beboere henvendelser 
 Beboerhenvendelser blev drøftet. Der tages ikke referat af dette punkt, 

da der kan indgå personfølsomme oplysninger og vi ikke behandler 
beboerklager. 

  
6. Grundejerforeningen Borupgård (GF) 
 Næste møde er 6. maj 
  
7. Havegrupper 

 Mødet 8. april blev aflyst. 
Der bliver hurtigst muligt indkaldt til et møde med dem der har meldt 
sig til havegrupperne om det overordnede omkring hvad der kan 
plantes på de forskellige stikveje. 
Herefter holdes møde med de enkelte stikveje. 

  
8. Nyt fra følgegruppemøde den 23/4 

Mødet 23. april blev aflyst. 
 Der bliver taget referater af følgegruppemøderne, men kun til brug som 

arbejdsredskab. Referatet bliver ikke offentliggjort, og vi sætter derfor 
heller ikke vores punkter på her. 
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9. Markvandring 
 Onsdag den 8. maj kl. 13.00 
  

10. Facebook 
 Michael har fjernet et opslag, grundet uhøflig tale om en anden beboer 

og Anita har bedt folk om at tale pænt. 
Der har været spurgt om bestyrelsen gør noget ved de p-skilte der er 
forsvundet. 
Det kan vi desværre ikke gøre noget ved. 
Problemer med vandregnskab. 
Der skulle gerne komme noget i løbet af et par dage. 
Affaldshåndtering blandt beboerne. Der er desværre beboere der ikke 
respektere de simple regler der er. Der er fundet pap på pladsen til 
haveaffald. Der er desværre også beboere fra de omliggende 
grundejerforeninger der benytter vores plads til haveaffald, vi har taget 
kontakt til disse bestyrelser. 
Der har været forslag om at få sat container op til haveaffald. Det har vi 
haft tidligere og det blev der klaget over, så det gør vi ikke igen. 

 
Indkommende forslag. 
 
12. Regnskabsmøde 15. maj 2019 

 Forslag fra Afdelingsbestyrelsen 
Vi har diskuteret forskellige forslag til mødet. 

  
13. Næste bestyrelsesmøde/ forplejning. 

 Hvis der er behov i forhold til regnskabsmøde, holder vi et kort møde 
søndag den 5. maj kl. 11 – 12 
Sidste møde inden sommerferie onsdag 12. juni kl. 18.00 i fælleshuset. 
Vi bestiller noget mad. 

  
14. Evt. 

 


