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Stævnen den 17. november 2019 

 
Til stede: Anita, Michael, Yvonne, Jette 
Afbud: Jack, Birgitte og Herdis 
Referent: Michael 
 

1. Valg af mødeleder 
 Anita 
  

2. Opfølgning fra sidst 
 Telefonsvaren hos ejendomsmestrene virker ikke. 

Telefonsvareren er ikke en del af det nye telefonsystem 
ejendomsmestrene har fået i alle afdelinger. Det er en mulighed for at 
få det, og vi fastholder at den skal anskaffes. 
Vedr. lavfrekventstøj har vi besluttet at to beboere skal have lavet en 
test. Benny Mulbjerg har givet sagen videre til driftsafdelingen, så vi 
afventer svar fra Rebecca. 
Vedr. vandregnskab og de ekstraregninger der er nogle beboere der har 
fået, er der kommet en ny mand på sagen i Boliggården. Det lader til at 
han ikke har fået alle de informationer han skal bruge, men han 
arbejder videre på det. Hele sagen er gensendt til ham, samt den nye 
konstituerede direktør. 

  
3. Orientering fra Boliggården / formanden / næstformanden 

 Vores MobilPay løsning er blevet ændret af Boliggården. Det er ikke 
længere formandens mobilnummer der benyttes, men nummer. 59 67 
92 
Vi blev informeret umiddelbart inden infomødet den 29. oktober om at 
Rasmus Bay har opsagt sin stilling med fratrædelse 30. oktober. Pt. er 
vi ikke informeret om ny kontaktperson, men vil melder ud så snart vi 
ved mere. 

  
4. Beboerhenvendelser 

 Beboerhenvendelser blev drøftet. Der tages ikke referat af dette punkt, 
da der kan indgå personfølsomme oplysninger og vi ikke behandler 
beboerklager. 

  
5. Grundejerforeningen Borupgård 

 Der har været afholdt møde den 8. oktober. Referat herfra lægges på 
hjemmesiden når det foreligger. 
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6. Nyt fra følgegruppen 
 Følgegruppen er midlertidigt nedlagt, efter afslutning af 1. etape af 

renoveringen i denne omgang. Følgegruppen starter op igen, når 2. 
etape går i gang. 
Der er udvalgt entreprenører, som vil blive offentliggjort af Boliggården, 
når financieringen er i orden. 

  
7.  Møde med ejendomsmestrene 

 Der er ikke aftalt møde endnu. 
  

8. Emner til infoskrivelse 
 Der vil snarrest blive udsendt infobrev om følgende: 

Yousee: Anita og Michael har holdt møde med Yousee, om vores aftale 
med dem.  
Infomøde: Der kommer referat af infomødet. Hertil kommer lidt 
kommentarer fra os. 
Fliser: Der er mange der gerne vil have fliser, det skriver vi også lidt 
om. 

  
9. Facebook 

 Infomøde om kommende renovering. 
Der har været en del frustrationer omkring den kommende renovering. 
Der har været afholdt et infomøde omkring hvad der skal ske her, 
afdelingsbestyrelsen laver referat af dette møde. 
Opstart af biler. 
Vi går ind i den kolde tid nu, og mange starter bilerne op i mens man 
skraber is af. Husk at tage hensyn til naboerne, så bilerne ikke står og 
oser lige ind imod vinduerne og husk ikke at ”gasse op” så bilen larmer. 

  
Indkomne forslag 
  
10. Gennemgang af forretningsorden 

 Vi aftalte på sidste møde at gennemgå vores forretningsorden, da den 
på mange punkter er forældet. Gældende forretningsorden er 
vedhæftet. 
Anita og Yvonne laver et nyt udkast til næste afdelingsbestyrelsesmøde. 

  
11. Driftsmøde 

 Der er driftsmøde onsdag den 6. november. Anita, Yvonne, Jette og 
Michael deltog. Der kommer fliser, asfalt og skure til næste år. 
Umiddelbart holder vores økonomi så tingene kan blive lavet. 
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12. Næste bestyrelsesmøde 
 Onsdag den 4. december 2019 

Forplejning: Jette 
  

13. Evt. 
 


