
Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 
 

Formand: Solvejg Seindal, Nødebohave 75, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf. 20 95 32 86. 
Næstformand: Anne Mette Andersen, nr. 57. Kasserer: Mia Rasmussen, nr. 67. 

Sekretær: Karsten Bille, nr. 54. Bestyrelsesmedlem: Charlotte Lodberg Madsen, nr. 12. 
Suppleanter: Thomas Guttenberg, nr. 22 og Tina Sundgaard, nr. 48. 

 
noedebohave@gmail.com 

 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 9. august 2017 kl. 19 

Fraværende: Charlotte, Thomas 

 

1. Nyt fra formanden (Solvejg) 

Boligkontoret Nordsjælland har midlertidigt adresse på 

Roskildevej 10 

3400 Hillerød 

og ikke som tidligere udmeldt i Skoleparken 

 

2. Nyt fra næstformanden (Anne Mette) 

Intet nyt 

 

3. Budget/økonomi/markvandring 

Vi laver ”før-markvandring” d. 15.3. kl. 15 
 

4. Sidste nyt fra Ejendomsmester (Jan B) 
 
4.1. YouSee har ønsket at sende et tilbud om et servicecheck til den enkelte beboer – vi 

accepterer at de sender det ud. 

4.2. Tagafrensning er fortsat sat i bero / afbestilt 

4.3. Der skal indkøbes nye fliser / kakler til reparationsarbejder. De gamle fabrikeres ikke mere. 

4.4. De nye udluftningsaggregater er billigere i installation men dyrere ved reparation. Jan 

overvejer mulighederne. 

4.5. Team-drift for ejendomsfunktionærerne fungerer foreløbigt tilfredsstillende. 

4.6. Der er opsat en boks med ”grønne poser” ved siden af Jan og Jans indgang. Kan åbnes 

med almindelig husnøgle. 

 

5. Eventuelt 
5.1. Mia: Årsregnskabet for 2016 er endnu ikke modtaget afsluttet. 
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5.2. Karsten: Har modtaget god service fra Gastech i forbindelse med en ventil der var gået i 

stykker ved gasfyret. 

5.3. Karsten: Skovskolen kan desværre ikke indgå i opførelse af legeplads. Reglerne for 

legepladser er for kryptiske og ændres hele tiden. Vi tager det op på markvandringen. 

5.4. Tina på vegne af beboer: Der mangler at blive installeret en udendørslampe ved nr. ??. 

Tages op på markvandringen 

5.5. Karsten har købt bøgehæk til plantning ved affaldskontainerne overfor nr. 90. 

 
Næste møde 

Bestyrelsesmøde den 5.4.17. kl. 19 i beboerhuset. 
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