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Stævnen den 26. januar 2020 

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

1. Valg af mødeleder 
 Jack 
  

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

  
3. Orientering fra Boliggården / formanden / næstformanden 

 Møde med direktør om vandregnskabet 
Fra nytår nedlægges adm@boliggaarden.dk – nye mailadresser der skal 
benyttes er: udlejning@boliggaarden.dk og klager@boliggaarden.dk 
Der er fældet træer ud mod Nørrevej 
Vi er i gang med af få afklaret reglerne for intern venteliste til Stævnen 
og om der er ændringer, efter Nøjsomhed har sagt nej til deres 
helhedsplan. 

  
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 

 Næste møde 9. december. Referat lægges på vores hjemmeside, når 
det foreligger. 

  
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. 
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8. Emner til infoskrivelse 
 Intet infobrev i denne omgang. 
  

9. Facebook 
 Der har været en del skriverier efter vores infomøde, hovedsageligt 

omkring nedpakning af vores løsøre. 
Som skrevet i referater af mødet, så kom det bag på 
afdelingsbestyrelsen at vi selv skulle pakke ned. 
Afdelingsbestyrelsen vil helt klart kæmpe for at alle får pakket ned, og 
løsøre skal renses. 

  
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. 
Udsættes til næste møde, grundet Anitas sygdom 

  
11. Driftsmøde 

 Der har været afholdt driftsmøde i dag med deltagelse af Yvonne, Jette 
og Michael herfra, Ulrik og Marianne fra drift 1, Vapnagård samt vores 
ejendomsmester Henrik. 
 
Der tages ikke referat af driftsmøder, da det udelukkende bruges som 
et arbejdsredskab for afdelingsbestyrelsen. 

  
12. Yousee 

 Der har været en henvendelse om vores nye aftale med Yousee. En 
beboer har fået at vide på Boliggården, at man forhandler en bedre 
aftale på Vapnagård, end den vi har fået og at vi ikke ville samarbejde. 
Michael har derfor henvendt sig til vores kontakt hos Yousee og fået at 
ved at det er fordi Vapnagård ejer antenneanlægget, hos os er det 
Yousee der ejer det. Han var i øvrigt dybt rystet over at vi ikke skulle 
være til at samarbejde med. 
Yousee har lovet os at komme ud og sætte en ”butik” op i fælleshuset, 
så alle beboere i Stævnen kan gå over og få et tjek på det de har hos 
Yousee, samt hvad de ellers kan tilbyde. Michael kontakter Yousee for 
at lave en aftale. 
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13. Regnskabshjælp 
 Der er kommet et nyt regnskabsprogram, så vi fremover skal tage 

billede af en regning og skrive hvor den skal bogføres. 
Michael er stadig kasserer og Anita skal godkende, men kan også 
oprette regninger, som Michael godkender. 
Marianne er sat på for fælleshuset med Anita som godkender. 
Boliggården beder om en der kan træde til i Anitas eller mit fravær. 

  
14. Næste bestyrelsesmøde 

 Onsdag den 8. januar 2020 
Forplejning:  

  
15. Evt. 

  
 


