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Referat til bestyrelsesmøde mandag den 22. januar 2019, kl. 17.30 
 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
 Susanne blev valgt til referent og Peter til ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Godkendelse af referatet, af d. 3.12.18. 
 Referatet er ikke blevet sendt ud, ejendomskontoret sender det ud sammen med det nye.  

 

4. Nyt fra afdelingen 
 Lys på P-pladserne. v. Peter 

Der arbejdes stadig på en løsning. Det ser ud til at vi er nødt til at skifte hele lampen, og det kommer 
til at koste ca. 4 – 5.000 kr. pr. lampe.  

 Årsberetning 
Kurt laver årsberetningen.  

 Regnskabsmøde 
 

5. Driften 
 Hoveddøre i stueboligerne – status 

Michael har haft møde med Bolind’s nye tømrer, han sender en varslingsliste til ejendomskontoret 
hurtigst muligt. Derefter vil arbejdet påbegynde hurtigst muligt derefter. Kirsten ønsker ligeledes at 
navne i navneskiltene fylder pladsen helt ud. 

 Køkkener. Der skal besluttes om 2019 skal fortsætte. (ekstraordinært beboermøde?)  
Der skal hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde. 11. februar kl. 19.00.  

 Skilte indgange Stenmosevej, Ses de bedre eller skal vi have mere lys? 
Der var bred enighed i bestyrelsen om, at lyset er blevet markant bedre og at skiltene ses meget 
tydeligere. 

 Aftale fra fællesmødet, ang. om forsøg med lukket storskraldsbur. Dur ikke. 
Der blev aftalt på sidste fællesmøde, at vi ville lave en forsøgsordning med et lukket storskraldsbur. 
Dette kan desværre ikke lade sig gøre.  

 Skal der opsættes blomster i lampestanderne ved p-området? 
Der var enighed om at acceptere tilbuddet vedr. blomster på lampestanderne. Bestyrelsen ønsker en 
blomst på hver side, altså to på hver lampestander ved P-pladserne.  

 Hvordan gik nytårsaften? 
En enkelt glasdør i Kærgården blev smadret, der var en enkelt brand i en container, en enkelt 
postkasse og affaldsspand er blevet sprængt, ellers har der ikke været det store på 
hærværkskontoen. Oprydningen var hurtigt overstået. Balladen omkring de unge og brandvæsenet 
var en ærgerlig hændelse. Næste år ønsker bestyrelsen at vi laver en forbyggende ”kampagne”, hvor 
vi også opfordrer forældre til at tale med deres børn om farligheden ved fyrværkeri osv.  

 Afdelingsmøde ang. nyt Techem system. 
Holdes samtidig som det ekstraordinære afdelingsmøde om køkkener 11. februar kl. 19.00, hvis 
Techem kan denne dag, ellers finder vi en ny dag til Techem mødet. 

 Hjemmeside – status og billeder af bestyrelsen 
Bestyrelsen har to muligheder, enten kan de sende et billede til Michael ellers kan de komme forbi 
ejendomskontoret og få taget et nyt billede. Der arbejdes stadig på hjemmesiden 

 Vedligeholdelseskatalog. Afventer 
 Råderetskatalog Afventer  
 

6. Byggesager 
 HP1-2 badeværelser og faldstammer – status 

 



Kristian fra byggeafdelingen er nu blevet projektleder på sagen, og han vil følge sagen helt til dørs. I 
vil høre nærmere om dette snarest.  

 Sokkel/kuldebro-projekt – status 
Tages stadig med i ansøgningen til LBF. Michael nævnte at der kun var 1 lejemål der havde henvendt 
sig ang. midlertidigt forsøg m isoleringsmåtter. 

 Udskiftning af vand og varmemålere – Status (afsluttet) 
Sagen er mere eller mindre afsluttet, det er kun få steder driften stadig er inde og justere.  
 

7. Budget og balance 
 Der er ingen bemærkninger fra bestyrelsen. Michael kan berette om at vi kommer ud med er pænt 

overskud, men det endelige overskud er ikke opgjort, da der ligger ubetalte fakturaer. 
 

8. Husudvalget.  
 Udskiftning af div. inventar. I gang. Status. v. Michael 

Vi har købt nyt inventar til huset, og der bliver en mindre justering på hvor vi fremadrettet vil 
placere service osv. Der er nogle udfordringer med låsene på skabene, derfor vil driften fjerne låsene 
på skabene. Derudover vil vi i år overgå til et nyt alarmsystem, som har et briksystem.  
Bestyrelsen ønsker et tilbud på nye lamper, som både er pæne og funktionelle. 
Nogle oplever at der er meget koldt i huset, når man starter et arrangement, driften vil fremover 
sørge for at der vil blive tændt for varmen på 20 C. inden udlejningen starter, og Michael vil 
undersøge om vi kan få en mere enkel fjernbetjening til anlægget.   

 

9. Styregruppen – kort orientering fra sidste møde 
 Der har været 1. samtale til Jeppes vikariat og i næste uge holdes 2. samtale, hvor tre personer er 

indkaldt.  
 

10. Beboernet udvalget 
 Bestyrelsen ønsker at nedlægge udvalget, og lægge det over i antenneforeningen, da der ikke er nok 

aktivitet til at opretholde udvalget.    
 

11. Fællesudvalget 
 Gitte Birch fra AB er valgt til formand.  

Fællesudvalget har flere gange forsøgt at holde ”Velkomst brunch” desværre uden den store succes. 
Der overvejes nu andre muligheder for, hvordan vi kan tiltrække de nye beboere til at komme og 
hilse på hinanden. Derudover er et hjertestarterkursus er ved at blive planlagt.  
 

12. Hvordan gik fællesbestyrelsesmødet med VA d. 6.12.18 
 Udskiftning af kopimaskine på ejendomskontoret. Godkendt. 
 Hjertestarter skab ved Vaskeriet / Dam 9. Godkendt 
 Projekt Storskrald mm. i Kilde 1-8. Hvad kom og kommer der ud af det.? 
 Budget for Fællesudvalget til godkendelse. Godkendt. 
 Ønsker fra Fællesudvalget: Petanquebane, Bålhus og et hjertestarterkursus. Et Markedsdagsudvalg 

( Er det en mulighed? ) 
 

Bestyrelsen ønsker det belyst, hvor mange der er interesseret i at benytte en petanquebane, Inga 
sørger for at dette kommer på næste fællesudvalgsmøde.  

 

13. Eventuelt. Have og Landskabsmesse d. 29.08.19 kl. 8-14 
 Det blev besluttet at vi i en periode vil tømme alle sandkasser, da nogle beboere bruger den som 

blandt andet hundetoilet. Ejendomskontoret vil i den forbindelse udarbejde en skrivelse til beboerne, 
der forklare, hvorfor de er blevet tømt. Der sendes også en seddel ud ang. hundeejers pligter/regler, 
ved hundehold.  

 Kirsten:  Pga. et dødsfald i organisationsbestyrelsen, indtræder Peter øjeblikkeligt som medlem i 
organisationsbestyrelsen.  

 Michael: tøjcontaineren er blevet fjernet, ejendomskontoret vil forsøge at finde ud af, hvorfor den er 
fjernet og få en ny tilbage.  

 

14. Næste møde. 14.03.2019 


