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Stævnen den 20. oktober 2019 

 
Til stede: Anita, Michael, Yvonne, Jack, Jette, Birgitte, Herdis 

Herudover deltog vores mentor Bo Langhoff under punkt 2. 
Afbud:  
Referent: Jack 
 

1. Valg af mødeleder 
 Jack 
  

2. Gennemgang af forretningsorden 
 Vi drøftede vores forretningsorden og blev enige om at den skal 

revideres på næste møde. Så har alle i afdelingsbestyrelsen tid til at 
gennemgå den. 

  
3. Konstituering af afdelingsbestyrelsen 

 Næstformand: Michael genvalgt 
Repræsentantskab: Yvonne 
GF: Jette 
Hjemmeside: Pernille Bøje, nr. 17, har tilbudt at være med til at lave 
siden, hvilket alle var enige om er en god ide. 

  
4. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

 Forventninger 
  

5. Opfølgning fra sidst 
 Der er ikke noget at følge op på 
  

6. Orientering fra Boliggården / formanden 
 Der er skrevet en mail til Benny Mulbjerg og Rebecca ang. vores 

indsamling om hvem der er plaget af lavsekvensstøj. Der er 15 
tilbagemeldinger, vi afventer svar, men skriver om minder dem om det. 
Vi kontakter to af de beboere som har henvendt sig i forhold til om de 
indforståede med at vi anbefaler, at der bliver målt hos dem. 
 
Boliggårdens direktør er blevet afsat, samt forretningsudvalget for 
hovedbestyrelsen trækker sig. Der vil blive valgt en midlertidig direktør 
som overgangs person indtil en ny findes. Det er man nødt til, ellers 
kan man ikke komme videre med de store opgaver. Årsagen vil blive 
meldt ud senere, men det en trist situation man er havnet i og det 
påvirker alle. Der er meget personale der har forladt Boliggården, 
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hvilket gør at tingene tager længere tid pt, og vi opfordre til at vise 
forståelse. 
 
Vandregnskab, Regnskabs chefen, har sendt en mail ud til bestyrelsen 
om at man trak sagerne og beboerne ikke kom til at betalte, man har 
dog ikke givet de berørte beboere besked, vi vil kontakte Boliggården, 
problemet er at regnskabschefen har opsagt sin stilling, men vi skal nok 
få det løst, vi forsætter dog vores sag i beboere klagenævnet, da vi 
forsat er af den opfattelse at hele vores regnskab skal laves om. 
 
Beboere henvendelse. Vi har fået nogen henvendelser om beboere som 
bliver generet, af biler sent om aften og natten, der er nogen steder i 
Stævnen som bliver meget påvirket af det lys som kommer ind af 
vinduerne, så når du/bliver kørt hjem sent, så stå af på stamvejen i 
stedet for at køre ind på stikvejen og bliver sat af, mange gang med et 
dyt som farvel, vis hensyn til hinanden. 

  
7. Beboerhenvendelser 

 Beboerhenvendelser blev drøftet. Der tages ikke referat af dette punkt, 
da der kan indgå personfølsomme oplysninger og vi ikke behandler 
beboerklager. 
 
Vi har dog vagt at tage et par gennerelle henvendelser med her, 
naturligvis uden at sætte navne på. 
 
Vi er blevet kontaktet vedr. arrangementer uden for Stævnens beboere. 
Vi reklamerer ikke for firmaer, men kun for beboerarrangementer. 
	
Vi har fået nogle henvendelser om beboere, som bliver generet af biler 
sent om aften og natten, mange gange også med et dyt som farvel. Der 
er nogle beboere som bliver meget påvirket af det lys som kommer ind 
ad vinduerne, så når du bliver kørt hjem sent, så stå af på stamvejen i 
stedet for at køre ind på stikvejen og blive sat af. 
Vær nu søde at vise hensyn til hinanden. 

  
8. Grundejerforeningen Borupgård 

 Næste møde 8. okt. 
  

9. Nyt fra følgegruppen 
 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. 
Anita og Yvonne deltager og herefter også Birgitte 
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10.  Møde med ejendomsmestrene 

 Vi vil gerne have dem med i starten afdelingsbestyrelsesmøde 3 – 4 
gange om året. 
Telefonsvaren virker ikke, Anita skriver til dem. 

  
11. Emner til infoskrivelse 
 På grund af situationen på Boliggården (se punkt 6) i forbindelse med 

fyringen af direktøren, afventer vi nyt derfra. Under alle 
omstændigheder udsender vi et julebrev. 

  
12. Facebook 

 Hvordan forholder vi os til de spørgsmål der kommer. Skal vi svare eller 
skal vi ændre teksten til: ”Har man spørgsmål til afdelingsbestyrelsen, 
bedes man sende en mail til dem”? Vi blev enige om at Anita laver et 
opslag på siden. 

  
Indkomne forslag 
  
13. Bestyrelsens kontakttider 

 Vi genudsender at vi kan kontaktes på mail og man får svar 5 dage 
efter førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde, ved hastesager tager 
vi kontakt hurtigst muligt. 
Venligst benyt mailadresserne – også fælleshuset. 
Man må ikke forvente svar på SMS eller Messenger. 

  
14. Yousee 

 Der er en del røre om Yousee for tiden. Kort fortalt har Yousee valgt at 
opsige nuværende aftale med Discovery, som gør at mange populære 
kanaler forsvinder fra 1. januar 2020. Yousee vil lægge Discovery’s 
kanaler over som tilvalgsprogrammer, men det vil Discovery ikke 
”nøjes” med. 
Her er lille overblik over de ændringer der kommer: 
 

 Grundpakken: 
 Ny kanal: TV2 Charlie 
 Kanal udgår: Kanal 5 
  
 Mellempakken: (Ud over de i grundpakken nævnte ændringer) 
 Nye kanaler: TV2 Fri, TV2 Sport, TV3 Sport, TV3 Max, Viasat Ultra 

HD 
 Kanaler udgår: Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, Kanal 9, TLC 
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 Fuldpakken: (Udover de i grund- og mellempakken nævnte ændringer) 
 Nye kanaler: Viasat film Family, Viasat film Hits, Viasat film 

Premiere, Viasat film HD Action, Viasat Ultra HD, C 
More First, C More Stars, C More Hits, C More Series 

 Kanaler udgår: Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, Kanal 9, Discovery Channel, 
Discovery Science, Investigation Discovery, Animal 
Planet, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2 

  
 Alle de kanaler der er nævnt som udgående kanaler, ligger hos 

Discovery Network. 
Yousee og Discovery Network forhandler stadig, så vores opfordring er 
at vente og se hvad det hele ender med. 
 
Herudover har DR meddelt at de lukker følgende kanaler: DR3, DR Ultra 
og DR K 

  
15. Husnumre 

 Jack undersøger nye nummerskilte, som passer både til de nye tegl og 
de hvide vægge, til at sætte ved vores hoveddøre 

  
16. Næste bestyrelsesmøde 

 Onsdag den 6. november 2019 
Forplejning: Birgitte 

  
17. Evt. 
  

 


