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Stævnen den 5. december 2021 

 
Til stede: Michael, Yvonne, Dorte, Jane, Marianne, Sia 
Afbud: Nikolaj 
Referent: Michael 

 
1. Valg af mødeleder 

 Michael 
  

2. Valg af referent / udsendelse af dagsorden 
 Michael 
  

3. Beboerhenvendelser 
 Beboerhenvendelser blev drøftet. Der tages ikke referat af dette punkt, 

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

  
4. Opfølgning fra sidst 

 Intet 
  

5. Orientering fra Boliggården / formanden 
 Poppelhaven bliver lagt ind under drift 1- Det betyder at vores 

ejendomsmestre fremover også skal varetage driften der fra 1. januar 
2022. Der ansættes en ejendomsmester mere. 
Der er indkaldt til ekstraordinært møde i repræsentantskabet, hvor der 
skal stemmes om Sigurd Schytz Kollegiet skal fusioneres med 
Boliggården. 
Thomas Fredskov er ansat som ny driftschef på Boliggården. 
Der er kommet nye arbejdstider for ejendomsfunktionærerne. Fremover 
arbejder de: 
Mandag – torsdag kl. 7.00 – 15.30 
Fredag kl. 7.00 – 12.00 
Driftskontoret på Hovmarken har åbent som normalt: 
Telefon: 
Mandag – onsdag kl. 8.00 – 10.00 og 13.00 – 15.00 
Torsdag kl. 8.00 – 10.00 og 13.00 – 17.00 
Fredag kl. 8.00 – 10.00 og 13.00 – 14.00 
Fremmøde: 
Mandag – onsdag kl. 8.00 – 15.00 
Torsdag kl. 8.00 – 17.00  
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6. Grundejerforeningen 
 Næste møde 30. november. 

Der er lavet 3 huller på marken ved fælleshuset, hvad er de til? Det er 
vedtaget i GF at der skal sættes Cornel buske. 
”Hækken” langs fælleshuset og videre op langs Stævnen, genetableres 
som levende hegn, som oprindeligt var planen. 

  
7. Infobrev 

 Der er kommet flere henvendelser med ønske om at tidligere udsendte 
infobrev omkring vores aftale med Yousee udsendes igen, skal 
opdateres inden. 

  
8. Byggemøde 

 Der er afholdt byggemøde tirsdag den 9. november, næste møde er 
ikke fastsat. 
Der må ikke refereres fra byggemøder, de bliver brugt som 
arbejdsredskab. 

 

  
9. Driftsmøde 

 Der er afholdt driftsmøde tirsdag den 9. november, næste møde er ikke 
fastsat. 
Der må ikke refereres fra driftsmøder, de bliver brugt som 
arbejdsredskab. 

  
10. Gennemgang af forretningsorden 

 Udsættes 
  

11. Fælleshus 
 Marianne har ønsket at anlæg og højtalere udskiftes. 

Michael undersøger budget og hvad vi kan få. 
  

12. Fibernet 
 Michael er blevet kontaktet af Fiberteamet, der måske kan levere 

fibernet til en pris på ca. 200 kr. om måneden og muligvis gratis 
tilslutning. Fiberteamet ønsker at afholde et møde med os på et 
bestyrelsesmøde. 
Fiberteamet er informeret om at vi på ingen måde kan gå ind i noget 
der belaster afdelingen økonomisk. 
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13. Evt. / internt 
 Dorte foreslog at der skal afholdes et Glögg arrangement, men uden 

boder som vi plejer. Yvonne, Marianne, Jane og Dorte meldte sig til at 
stå for det. Dato aftalt til søndag den 12. december. 
 

14. Næste bestyrelsesmøde 
 Dato: Michael aftaler dato med Benny 

Forplejning:  
 


