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Referat fra bestyrelsesmødet 

torsdag den 2. august 2018 kl. 19: 

 

1 Ekstraordinært afdelingsmøde 16/8. 
Vi siger ja tak til at Lisbeth Steffensen deltager i mødet, for at kunne besvare alle mulige 
spørgsmål. 
Ophæng af vores fremtidige køkkener (fotokopi) hænges op inden mødet. 
Karsten køber sodavand til mødet. 
 

2 Ordinært afdelingsmøde 26/9 
Vedr. Suppleant og fremtidige medlemmer.  Kender vi nogle? 
Karsten og Sandra handler ind. 
  

3 Budget 2019 
Vi ønsker at holde møde sammen med Per Lykke. Vi foreslår torsdag d. 23.8. kl. 19.00. 
 

4 Vedligeholdelsesreglement 
Vi gennemgik det gældende reglement samt evt. ændringer.  Bestyrelsen udarbejder et 
forslag til vedligeholdelsesreglementet som uddeles sammen med  dagsordenen til det 
ordinære afdelingsmøde i september. Tages op som punkt til dette møde. 
 

5 Udskiftning af nøglesystemet 
Skrivelsen vi har modtaget fra fællesdriften er svær at forstå.  Bestyrelsen vil foreslå 
fællesdriften at vi bliver inddraget i de skrivelser der udsendes fra dem. Samt at der 
bliver mulighed for at aflevere/afhente nøglen/nøglerne i Nødebohave. 
 

6 Breve fra beboere 
Vi gennemgik de breve bestyrelsen har modtaget. Solvejg sender hver enkelt et svar.  
Nogle af forslagene/spørgsmålene bedes stillet direkte til fællesdriften. 
Forslag om at enkelte af punkterne tages op på det ordinære afdelingsmøde. 
 

7 Fællesdriften vedr. skader ifbm. oversaltning. 
Solvejg skriver til fællesdriften på ny, ang. skaderne i forhaverne pga. vinterens 
oversaltning.  



8 Fra markvandring, mængdelister 
Listerne er ikke særlig overskuelige. Vi mangler svar på mange af spørgsmålene. Mange 
af svarene kender ejendomsfunktionærende, men de deltager desværre ikke længere i 
vores møder, efter at de er overgået til fællesdriften. 
Vi vil for eftertiden anmode om at få budgettet udleveret i en mere overskuelig form. 
Solvejg kontakter boligkontoret med alle vores spørgsmål til budgettet. 
 

9 Køkkensagen, status (kort udgave) 
Der har været lidt forvirring og fejl i kommunikationen ang. skrivelsen til beboerne. 
Vi gennemgik indkaldelsen fra Per Lykke. 
Tidsplanen skrider jo desværre endnu engang grundet det overskredne budget og 
ekstraordinære afdelingsmøde 
 

10 Eventuelt 
Vedrørende nabohjælp skiltene. Sagen er strandet inde på boligkontoret. Vi rykker for 
det med jævne mellemrum. 
Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne kommer i fremtiden til at ligge på 
hjemmesiden. 
Hvem skal vi sende referater til fra boligkontoret?? Charlotte undersøger. 
Kontrakten til udlejning af fælleshuset er blevet justeret (vedhæftet). Denne blev 
gennemgået af Karsten.  
 
Punkter til næste møde.  
Fælleshuset. 
Næste møde d. 12.9.18 
 

Mødet sluttede kl. 21.20 

 

 

 


