
  

 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. februar 2021, kl. 18.00 

Mødet afholdes via Teams 
     Afbud: Winnie og Kaltoum 
 

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

2.      Godkendelse af dagsorden. 
       Godkendt. 

3.      Godkendelse af referatet, af d. 25. november 2020.   
       Godkendt uden kommentarer. 
 

4.      Nyt fra afdelingen 

• Pergola tage og rensning for alger v/Kirsten 
Er det ikke aftalt, at Driften gør dette? 
Michael fortæller at der var tvivl om mandskabet måtte bruge sprøjtemidler, men det må de godt, så det 
kommer på her i foråret 2021.  
 

• Skal P-aftale laves om til en med gæstekort og kort pr. lejemål? v/Peter 
Det er ofte at der holder op til 6 taxaer. Biler fra Bæk- Fosgården ses også parkere i AB. Skal vi evt. som 
i Syd, hvor man har 2 faste P-kort og et antal gæste parkeringer. Michael: Som det er nu, er der ingen 
regler for antal biler og firmabiler, det er kun køretøjer over 3100 kg der ikke må. Vi skal finde ud af helt 
præcist, hvad der kan strammes op på, når det tages op på et beboermøde. Michael vender det med 
vores jurist, og tager en snak med P-firmaet om deres erfaringer. Emnet tages op igen til næste møde. 
 

• Regnskabsmøde og valg til bestyrelsen. Hvad gør vi v/ Peter. 
Regnskabsmøde afholdes ikke i marts, som det ser ud nu. Regnskabet ”skal” ikke nødvendigvis 
godkendes af beboerne og der ønskes stadig forslag om at dette lægges sammen med Budgetmødet. 
Valg: Så længe vi ikke må holde møder, så fungerer vi som en bestyrelse. 
Måske det er mere realistisk med et beboermøde medio/ultimo april. Afventer Regeringens udmelding. 
 

• Cykelværkstedet, hvad skal der ske med det? Mail udsendt af Peter/Trine. 
Trine har haft kontakt med en socialøkonomisk virksomhed, ”Keep Going”– en god ide, men det eneste 
problem er om forholdene, på det cykelværksted vi har, er lovligt iflg. arbejdsmiljøloven? Skal der være 
vand, bade og toiletforhold? Hans aftaler Teammøde med Trine, Peter, Michael og Keep Going.  
Emnet tages op igen.  
Hans: Byttebørsen bør rømmes, da den er fugtskadet m.m. Michael tager dette med Trine. 
 

• ABC 2021 og frem. Status, afventer fællesmøde m VA 
Der er kommet status fra Mai. Peter: Mai vil meget gerne have et møde via teams omkring ABC pr. 1. 
marts. Der indkaldes og så kan dem deltage der vil. Peter aftaler dato med Anita, hvis VA vil deltage. 
 

5.      Driften 

• Personale. Status 
Vi er stadig underbemandet med en mand. Der oprettes en ny annonce, for at få en ”grøn” medarbejder. 
Beboerhuset. Alle aftaler slut februar aflyst. status nyt køkken. 
Vi flytter meget rundt på fester og laver mange nye kontrakter, da folk skynder sig at booke nye datoer. 
Der er tilbud fra Vordingborg køkken, Enighed om Ok til et køkken tilbud mere. 

• Skal vi tage imod tilbud om pakkepostboks? 
Ved VA-beboerhuset mod Damgårdsstien, kan der stå 2 x 13 rums standere, det er gratis, så det er kun 
pladsen vi bidrager med. Firmaet har sagt ok til plaseringen. Michael går videre til VA og kommunen. 

• Blomster. Har bestilt samme som sidste år 
Ingen indvendinger. 

• Affald. Kan der laves et affaldsudvalg evt. med VA. Status afventer. 
Ny ordning starter 1 juli 2021 (tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner.), manglende plads 
til nye containere. og storskrald, som fylder utrolig meget hele ugen. 

• Fjernvarme lavvarme, varmecentraler. Undersøges af ekstern rådgiver. Status 
Systemet kan sagtens køre med den kommende lavvarme. 



• Ventilation rens. Status. 
Der er nogle få vi ikke har været hos. Tages senere til en merpris. De er de fleste steder gået fra 
badeværelse igennem til køkkenet og fra loftet/taget og ned. God billeddokumentation. Alle 
stuelejlighederne har fået nye ventiler der er fugtstyret, så åbner først ved høj luftfugtighed, evt. når der 
bades. Michael følger op på, at efter rensningen er dugpunktet blevet anderledes?. Hans: Kan det evt. 
tages med i byggesagen, at man kan høre naboernes samtaler? Michael: Forsøg er prøvet, uden god 
virkning. Bringes dog videre. 

• Manglende varmt vand i Kær 2-16. info 
I sidste uge forsvandt varme og varmt vand, havde VVS på, men fandt ikke fejlen. Fredag satte vi BWT 
på og veksleren blev skilt ad, men uden held. Det viste sig at være et rørbrud i kælderen, som nu er 
udbedret. Det kommer desværre til at koste både til VVS, BWT og på vandet. 

• Status på råderetsmødet med Helle fra BO-VEST. Intet nyt. 
Michael: undersøger, hvordan vi kommer i gang, måske på teams. 
 

6.      Byggesager 
      Nyt fra byggeudvalget. Intet nyt. 
 Michael: Vi har haft et par møder. Alle referater m.m. bliver sendt til bestyrelserne. På mandag kommer 

en mand sammen med Kim og Anne Sofie fra BO-VEST, og laver en video af en flyttebolig, som skal 
bruges af kommende entreprenører m.v. men også til en hjemmeside, med link fra vores egen 
hjemmeside. Al information vedr. byggesagen vil blive lagt her. BO-VEST er i gang med at finde 
alternativer til afholdelse af større møder, eventuel med urafstemninger. Vi afventer nyt. 
 

• HP1-2 badeværelser og faldstammer – status.  

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

• Køkkenudbud. Udbud Afventer. Byggesagen/afd.mødet.  

• Nyt tag. Med i byggeudvalget 

• Skift af radiatorer. Med i byggeudvalget. 

• Klædeskabe. Evt. med i byggeudvalg.  
 

7.      Budget og balance. samt Regnskabet 2020. 
            Peter: Hvad med de penge, der ikke blev brugt på køkkener i 2020. Michael: De vil blive flyttet, så alle 

kan få nye køkkener. Gennemgang af regnskabet. Godkendt. Tag endelig fat i Michael, hvis I vil vide 
mere, så svarer han gerne. Kakerlak sagen er ikke afsluttet endnu, der er afsat kr. 100.000,00. 

 

8. Styregruppen – kort orientering fra sidste møde 
            Ikke afholdt møder, så ikke noget nyt. 
 

9.      Fællesudvalget og Aktiviteter. 
            Ingen aktiviteter, siden sidst. 
 

10.      Eventuelt. 

• Hans: Ladestandere til el-biler? Peter: Bestyrelsen bør komme med forslag til næste afd. møde. Kirsten 
spørger i BO-VEST bestyrelsen, om hvad holdningen er, og om der kommer noget fra BO-VEST.  
Michael: Elektriker har været her, for at se muligheder for strøm, men han er ikke vendt tilbage endnu.  
Peter vil godt være tovholder og finde forskellige muligheder og lovgivninger.  
Tages som et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

• Skal Tonny ikke fjernes fra BO-VEST Fællesmailen. Michael: Tager fat i Domea. 
  

11.      Næste møde  
Peter vender tilbage med datoer. 
 


