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Dagsorden til bestyrelsesmøde i beboerlokalet november 2017 kl. 19: 
 

 
1. Køkkenprocessen v/Kim Svarre fra Boligkontoret. 

Kim Svare orienterede om det videre forløb i forhold til de nye køkkener: - Køkkenerne 
skal i udbud p.g.a. beløbets størrelse. -Boligkontoret hyrer en rådgiver til at lave 
udbudsmaterialet. -Bestyrelsen indkaldes til møde med boligkontoret primo januar. -Der 
sættes nye fliser op. -Der skal tages stilling til hårde hvidevarer. Selve køkkenets 
størrelse beholdes. -Indretning med skuffer/skabe bringes up to date. -Obs på varsling af 
beboerne"     
 
 

2. Driftsaftalen v/Helle Hjorting 
Punktet er udsat. 
 
 

3. Meddelelser fra formanden v/Solvejg 
Intet nyt. 
Bestyrelses seminar i 2018, hvor hele bestyrelsen bliver inviteret. 
Almene boligdage. Carsten og Solvejg deltog. 
 
 

4. Meddelelser fra næstformanden v/Anne Mette 
- Plan over aktiviteter 

Anne Mette gennemgik den udleverede plan, så vi kan få sat datoer og 
personansvarlige på.  
Mange af punkterne diskuteres ved førstkommende møde i januar 2018. 
 

 
5. Nyt fra boligselskabets hovedbestyrelse v/Solvejg 

Fra hovedbestyrelsen. Møde 27.10. Emnet var boligselskabets økonomi, nu og i 
fremtiden.  
 
 

6. Årshjul 
 

7. Meddelelser fra ejendomsmester v/Jan B. 
Problemer med vandtrykket i hele Nødebo. Grunden har været at et af systemerne har 
været nede. Trykket skulle været kommet tilbage. 
Den nødvendige renovering af legepladserne bliver sat i værk snarest. 
Der har været gået en fase i udendørslyset. De er gået i gang med reparation. 
Der er sendt sedler ud til de lejere der har brug for at ændre på hække, og beplantning 
ved tagrender. 
Ny indflytter i nr. 48. Vi hilsen de nye beboere velkommen. 
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Der har været problemer med vand ved den store affaldsø ved den gamle alle’.  Der er 
gravet ud og lagt dræn. 
Stenen ved haveaffaldspladsen er ved at være klar til at blive malet hvid. 
 
 
 

    
8. Kommende møder: 

Torsdag d. 1.3.18 
Mandag d. 9.4.18 
Mandag d. 7.5.18 
Torsdag d. 7.6.18 

 
 

9. Eventuelt 
 
Punkter til næste møde. Haveudvidelse af nr. 19. 
 
Hvis lyset på stierne er gået ud, vil det være en hjælp at vi som beboere tænder lyset ved vores 
hoveddør. Kontakt derefter ørsted.dk og lav en anmeldelse. 
 
 
Mødet sluttede kl. 21.00 
 
 
  
 

 
  
 


