
  

 
 

 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2020, kl. 17.30 
 

Mødet afholdes hos driften 
 

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

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger.  

3. Godkendelse af referatet, af d. 15. januar 2020. 
Godkendt uden bemærkninger 
 

4. Nyt fra afdelingen 

• Fællesbestyrelsesmøde den 28.01.2020 
Der skal evt. laves et kommissorium for fællesbestyrelsesmøderne, fx hvornår er mødet 
beslutningsdygtigt? Hvad kan besluttes på disse møder? Osv. Michael vil tale med juristen i BO-VEST 
omkring retningslinjer, inden arbejdet med kommissorium påbegynder.  

• Ordstyrer til næste beboermøde? v/Peter 
Frank Aagaard.  

• Årsberetning 2019 v/alle 
Kurt laver en årsberetning i samarbejde med Michael.  

• Beboermødet. div. v/alle 
Umiddelbart kommer alle bestyrelsesmedlemmer til. Kirsten tager referat til mødet. Hans, Kurt og Inga er 
på valg og de ønsker ikke at genopstille, Winnie er ligeledes på valg hun ønsker at genopstille.  

• Mulighed for BWT blødgøring v/Peter 
Det vil koste omkring 350.000 kr. at få dette installeret i alle 5 varmecentraler. I ca. 2024 vil HOFOR 
blødgøre alt vandet og Michael anbefaler derfor at vi venter og ser om denne ændring, kan afhjælpe, 
inden afdelinger vælger at poste så stort et beløb i BWT blødgøringsprojekt. Michael vil forhøre sig, hos 
nogle af afdelingerne i TMG, om erfaring for virkningen af blødt vand fra HOFOR .  

• Update på garderobeskabe v/Peter 
Der bliver ikke noget klar til regnskabsmødet.  

• Dyrehold v/Kirsten 
Hvad kan der gøres med de beboere, der har mere end et husdyr? Hvis man er bekendt med beboere, 
der har mere end et husdyr, skal man henvende sig på ejendomskontoret.  

 

5. Driften 

• Ny driftssekretær? Kan der evt. ændres på kontortiden om morgenen? 

Bestyrelsen er åben for andre åbningstider, hvis det bliver nødvendigt.   

• Borgmesterbesøget. Hvordan gik det?  

Der kom desværre ikke så mange til mødet med borgmesteren, men det gik godt og, der var nogle gode 

snakke.   

• ”Hotel” lejemål i Dam 2. Status. 

Det er desværre ikke muligt at lave disse ”hotel-lejligheder” pga. de strenge bygningsregler på dette 

område. Det opgives dog ikke helt, hvis der kan findes en mulighed senere. 

• Status på råderetsmødet med Helle fra Bo-Vest 

Der er lavet et oplæg, men den skabelon der er lavet, er ikke korrekt. Derfor afventer vi svar fra råderet, 

så vi kan få det endelige oplæg er klar. Indkaldes nok til ekstraordinært beboermøde. 

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

 

 

 

 



• Der er en forespørgsels ang. gratis udlån af Beboerhus til kommunens skoleklasser.  

Bestyrelsen har besluttet at dette ikke skal være en mulighed, og derfor ikke kan lejes ud til skoleklasser 

eller andre institutioner, medmindre det er en beboer fra afdelingen, som lejer lokalet på lige fod med 

andre beboere.  

• Forslag til beboermødet.  

a. Skal regnskabsmødet lægges sammen med budgetmødet? Ændring af forretningsorden. 

b. Råderetskatalog. rykkes 

c. Accept X kr. til udvidelse af materialegård. Deles med VA.  

 

 

6. Byggesager 

• HP1-2 badeværelser og faldstammer – status. Intet nyt. 

• Sokkel/kuldebro-projekt – status. Intet nyt 

• Køkkenudbud. Godkendt hos kommunen. Udbud igangsættes.  
 

7. Budget og balance, samt regnskab 2019.  
 Michael har sendt det hele rundt til bestyrelsen og godkendt. Regnskabet viser et stort overskud. 
 

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

9. Fællesudvalget og Aktiviteter. 
 Intet nyt. 

10. Eventuelt.  

• Kirsten er blevet kontaktet af en journalist fra AP-posten, og hun føler sig citeret for ting, hun ikke har 
sagt. Dette har hun bedt sig fjernet.  

• Der mangler kaffekolbe i AB beboerhus – Michael har bestilt en ny. 

•  

11. Næste møde 
 Regnskabsmøde 24. marts 2020 kl. 19.00. Damgården 9. 

 


