
  

 
 

 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 02. juni 2020, kl. 17.30 
 

Mødet afholdes hos driften 
Afbud. Kurt og Inga. 

 
1. Valg af referent og ordstyrer. 

Peter blev valgt til ordstyrer og Michael referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. Michael fik tilføjet punkt om vaskeriet. 

3. Godkendelse af referatet, af d. 25. februar 2020. 
Godkendt uden bemærkninger.  

4. Nyt fra afdelingen 

• Maling af depotdør 
Tilbud er accepteret. De males udvendigt, samt falsen omkring hoveddørene til boligerne. 

• Byttelejligheder / genhusning ved renoveringsprojekt - fordelingstal af danske og ikke danske i 
opgang 
Vi er begyndt at få flere bytteboliger, samt har AB org. ønsket boliger til genhusning. 

• Status på tage på bygningerne og plankeværk i stuelejlighederne. 
Tagene er slidte og vil komme som punkt med LBF og byggeudvalg. Michael vender tilbage ang. hegn.  

• Vandtryk / varmt vand i lejlighederne 
Vi har stadig problemer, specielt i nogle af de første opgange. VVSer er på opgaven. 

 

5. Driften 

• Ny driftssekretær? Afventer åbning efter Corona. Ghitta starter hurtigst muligt.  

•  Update på garderobeskabe  

Tages med i byggeudvalget m Kristian. 

• Status på råderetsmødet med Helle fra BO-VEST. Møde efter Corona åbning 

• Lamper IR ved videokameraerne p-pladserne. Intet nyt.   

• Albertslundlamper. Tilbud på udskift på Grønningen, 

Pga. udgået lamper, købes nye, da vi har fået en speciel pris   

• Vandregnskab. Stueboliger. Forkert haneandel.  

Alle stuelejemål får penge tilbage på huslejen, for 1 haneandel. 

• Håndfri vandhaner i beboerhus og vaskeri.  

De er monteret, så vi holder Corona forskrifter  

• Vaskeri. 2 stk. tørretumblere virker ikke. 

Koster ca. 20.000 kr. at lave, men er 15 år gamle. Nye koster 110.000 kr. Det skal besluttes med VA, 

hvad der skal gøres. Evt. få nyt gennem ”Pay per wash” firma. Punkt til budgetmødet.  

 

6. Byggesager 

• Hvem vil deltage i byggeudvalg m VA.? 
Peter, Per, Hans og Kurt. 

• HP1-2 badeværelser og faldstammer – status. Der skal oprettes et byggeudvalg.? 

• Sokkel/kuldebro-projekt – status. Tages med i byggeudvalget  

• Køkkenudbud. Godkendt hos kommunen. Udbud Afventer Lee/åbning efter Corona  

• Nyt tag. Med i byggeudvalget 

• Skift af radiatorer. Med i byggeudvalget. 

• Klædeskabe. Evt. med i byggeudvalg.  
 
 
 
 



 

7. Budget og balance, samt stor budgetkontrol. Og PPV 2021, kommer senere  
Budget og Balance ok. 

 

8. Styregruppen – kort orientering fra sidste møde. Intet nyt. 
 

9. Fællesudvalget og Aktiviteter. 
Afholdt 1 møde. Trolle og Tormod holdt gård/altan koncerter, hvilket var et hit  

 

10. Eventuelt.  
Fældning af store træer, skal søges hos kommunen. 
Hvis kommunen ikke tillader fældning af de store træer, vil problemet blive taget op i AB org. 
Hvordan forholder man sig, hvis ens carport bliver taget af andre? 
Man kan ringe til politiet og bede dem kontakte personen, eller ligge seddel i forrude. Da det ikke altid 
hjælper, kan vi købe P-låse. Hvem skal så betale. evt. punkt til Budgetmødet.  Michael får pris. 
 

11. Næste møde 
Den 25 august 2020 

 


