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Stævnen den 3. februar 2019 

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

1. Valg af mødeleder/referent 
 Ref. Michael 
  

2. Godkendelse af referat 
 Godkendt 
  

3. Opfølgning fra sidst 
 Internet i fælleshuset. 

Michael har rykket, Anita har talt med Fullrate, der siger de godt kan 
levere, Michael følger op. 
Økonomi tomme boliger. 
Anita har rykket igen, vi afventer stadig. 
Parkering. 
Endelig er der kommet en løsning på betalingen. Der er blevet oprettet 
MobilePay på formandens mobil 81 44 00 69 

  
4. Orientering fra Boliggården/Formanden 

 Anita har været til formandsmøde, hvor der blev fortalt lidt om ny 
struktur og dens konsekvenser for medarbejderne. Den nye struktur gør 
at mange medarbejdere har fået mere at lave. Der er blevet ansat en 
konsulent for at arbejde på en fælles struktur i administrationen. 
Vi havde planer om at indkalde til ekstraordinært beboermøde i februar, 
men driften på Vapnagård har udskudt det, da de ikke har færdiggjort 
økonomien. Vi har skrevet et brev til de forskellige chefer for at få 
afklaret om vores henlæggelser er reserveret til specielle formål. 
Et af punkterne på det ekstraordinære møde var valg af ny lamper ved 
hoveddørene. 

  
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) 
 Anita og Yvonne har været til generalforsamling. Der er kommet ny 

formand. Referat lægges vores hjemmeside når det kommer ud. 
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7. Havegrupper 

 Der udsendes et brev til alle beboer, på mail eller post, hvor man kan 
melde sig. De beboere der har henvendt sig får samtidig at vide at I er 
noteret. 

  
8. Forslag til følgegruppemøde 

 Vinduer, døre, køkken.  
Varmeforbrug/kulde. 
Manual emhætter. 
Varslinger er stadig ikke i orden. Adgang til skure lukket uden varsling. 
Håndværkere tisser på tagene. 

  
9. Emner til infoskrivelse 

 I fortsættelse af sidste afdelingsbestyrelsesmøde nøjes vi denne gang 
med skrivelsen om haveudvalg. Fremadrettet kun korte infobreve uden 
for mange punkter. Mange ting kan jo også ses af referaterne fra vores 
afdelingsbestyrelsesmøder. 

  
10. Facebook 

 Der har ikke været drøftet noget vi mener der skal med i dette referat. 
 
Indkommende forslag. 
 
11. Evt. 

 Under punkt 4. Orientering fra Boliggården/Formanden, skriver Anita 
fremadrettet på forhånd, så det kommer ud med indkaldelsen. 

  
12. Næste bestyrelsesmøde/ forplejning. 

 Lørdag den 9. marts kl. 11 - 13 
 


