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1. Fremtidige mødedatoer – husk jeres kalendere. Jeg har tilmeldt mig et kursus i hos 
BDK tirsdag d.11.juni og opdagede bagefter der er bestyrelsesmøde.  
Datoen er ændret til onsdag d. 12.6.19. 
Nye møder. 
Bestyrelsesmøde mandag 19.8.19 
Bestyrelsesmøde mandag 23.9.19 
Afdelingsmøde onsdag 2.10.19 

 
2. Beboerhus: rengøringspriser - udlejning  - kalender -  oprydning på kontor og i 

teknikrum / Mia 
Oprydning af kontoret er udført, der mangler dog at blive gennemgået en del gamle 
referater. 
Mia fremlagde priser for rengøring og udlejning. Kalender bliver lagt på kontoret. 
 

 
3. Fællesdriften - hvad er ordnet siden sidste møde og hvad mangler stadig?  

Herunder evaluering af markvandring  
Vi har i dag haft markvandring rundt i bebyggelsen, samt gennemgået budget og  
 aktivitetsliste om igangværende og kommende aktiviteter med fællesdriften. 

 
4. Revideret vedligeholdelsesreglement herunder reglement for haveudvidelser  - 

udkast fra BDK til  godkendelse på ekstraordinært afdelingsmøde. 
Vi har mange reglementer. Disse skal arbejdes igennem/revideres, og dette arbejde 
ligger hos boligkontoret. 

 
5. Legepladsudvalget status / Heidi 

Møde i søndags. Kigget på de tilbud der var lagt i udbud. Alle tilbuddene blev ekstra 
gennemlæst. Der er valgt et tilbud. 

 
6. Køkkenudskiftningen status / Mia 

Der har været lidt udfordringer mht. at få adgang til enkelte lejemål. Ellers går det efter 
planen.De første 80 køkkener er færdige. 

 
7. Hjertestarter-ansøgning status / Heidi -  

Svar forventes ca 1. Juni 



 
 

 
8. Nabohjælp evaluering / Ove 

Der blev afholdt tema møde ang. nabohjælp tirsdag d. 19.3.19.  Der var mødt 20 
personer op. Ove vil lægge billeder på hjemmesiden viser hvordan man sikrer vinduet 
med torx skruer. Folk der ikke har computer kan enten ringe eller sende et brev til 
Nabohjælp og få tilsendt materiale. 
 
Boligkontoret Danmark har meddelt, at det ikke er tilladt for beboerne at isætte 
torxskruer for at sikre vinduerne mod tyveri. Ønsker beboerne at sikre vinduerne ekstra 
mod tyveri på denne vis, er det en beslutning, som skal tages på et afdelingsmøde, og der 
skal indhentes tilbud på opgaven, så det er professionelle håndværkere, som udfører 
opgaven. Det er altså ikke tilladt, for den enkelte beboere at isætte torxskruer i 
vinduerne, som omtalt på temamødet om nabohjælp. 

 
9. Nødebohave-Nyt  - Rotteproblemer – Storskrald – Affaldscontainere . 

Hvis man observerer en rotte i Nødebohave kontaktes kommunen. Hvis de observeres 
indenfor i boligen, kontaktes fællesdriften. 
Næste gang vi skal have storskrald bliver det imellem 85 og 95, grundet 
køkkenprojektet. 
Der er en affaldscontainer der er blevet påkørt af tømningsfirmaet. Der bliver taget hånd 
om dette. 
Affald bedes lægges i poser af passende størrelse, der kan gå ned i affaldsstationen. 
 

 
10. To- Do Liste 

Der er ingen presserende emner 
 
11. Punkter til næste møde 

Nødebohaves forskellige reglementer.  
Forberedelse af næstkommende afdelingsmøde. 
 

12. Eventuelt 
Løsgående hunde på fællesarealerne ved Stenslettehus. Der er en regel i afdelingen om 
at hunde skal holdes i snor. Skal der sættes skilt op ved indgangen til Nødebohave ved 
Stenslettehus?? 
 

 
13. Godkendelse af dagens referat 

Godkendt. 
 

Referent: Charlotte 
Tilstede:  Mia, Heidi, Emilie og Charlotte.  
Ove deltog i dele af mødet i sin status af webmaster. 
 
Mødet sluttede kl. 20.30 

 


