
  VA08 Afd. 58. 
     Bæk- og Fosgården 
  Bækgården 19 
 

     Referat af afdelingsbestyrelses møde, den 26-02 2019. 

      Tilstede var: Anita, Flemming, Ole, Kirsten Lena, Stig og Hilde. 

1. Valg af ordstyrer: Flemming. -- Referent: Anita. 
2. Dagsorden godkendt. 
3. Godkendelse af referat fra den, 15.01.2019.: dette godkendes.  
4. Hvad bidrager Afd. AB med til fællesarealer? AB: 55 %, VA: 45%. Ejd. kontoret og 

Michael godt styr på fordelingen af div. fakt. Michael løb igennem hvilke ting der 
fordeles. Flemming ønsker at vide hvor mange m2. ejd. kontoret er, i forhold til hvor 
meget AB betaler i ”leje”, (kontoret m. personalelokaler er 232 m2. Hvor AB’s andel 
er 72.380 kr.) 

5. Nyt fra best. Til driften:                                                                                                   
a. P vagt v/ Anita: virker det stadig? = Ja, de kommer jævnligt, vi har nr. direkte til 
vagten der køre her, hvis man synes der er problemer.  36410019, tryk: #2 og #1.                                             
Lyngmosevej, den skal vi selv holde herfra, oprydning af ting og sager.                
B.  Lena: spørger om skilte til rygning forbudt, i parterre og opg.: det bliver etableret.                                   
C.  Kirsten kontakter Røde Kors ang. den fjernede tøjcontainer. Den skal gerne 
tilbage. 

6. Nyt fra driften:                                                                                                                     
a. Billeder skal tages til hjemmesiden. Siden er stadig under udarbejdelse.                                                  
b. Fræser til div. bede: Tages op senere.                                                                         
c. Vandvogn til at vande vores blomster med i begge afd.: Godkendt at købe en.                  
d. Traktor: motor gået død: Michael laver forslag til ændring af PPV. budgettet, så vi 
kan købe ny i 2019, efter vi har fundet ud af hvilken og hvad den skal kunne.                               
e. Blødgøring af brugsvand: koster ca. 4000.000.kr. Vi afventer og ser hvordan det 
bliver efter Vandværket har lavet deres ændringer.          
f.  Markvandring: Alle kan den 27/3 2019.kl. 16.00.       

7. Byggesager:   
a. HP 1-2-badeværelser, afventer vi LBF.                                                            
b. Kuldebro projektet:  stuelejlighederne, vi afventer. LBF.   
c. Hoveddøre stue+ oppe: Ringeklokker bliver skiftet i stuelejemål, hvis behovet er 

det. Der kommer fejl og mangel opretning af dørene i uge 11 + 12. 
8. Budget kontrol, er ok fin. 
9. Regnskab er undervejs = afd. regnskabet. BO-VEST er i fuld gang. 
10. Regnskabsmødet er på plads. 
11. Aktiviteter = går lidt trægt. Vi får ny ABC. Medarbejder. -Trine pr.04.03.2019. Jeppe 

har orlov i 3 mdr. fra 01.03.2019. 
12. Evt . Affaldsøerne er blevet meget pænere, dejligt. Men husk nu at overhold 

husorden. 

      Næste møde er: 28/3 2019 Beboermøde. Og best.møde. D. 07/5 2019 kl.17.30.        


