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Referat af bestyrelsesmødet d. 11.03.2021 
Teams, kl. 17.30 

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

2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 

3. Godkendelse af referat af 26. november 2020. 
Godkendt uden bemærkninger 
 

4. ABC ny HHP 2021  
Tages op ved næste fællesbestyrelsesmøde. Er ikke fastlagt endnu, så afventer. 
 

5. Nyt fra bestyrelsen. 
a. 50-års jubilæum i 2021. Udvalg, penge. dato? v. Anita og Michael / Fællesmøde 

Afventer corona situationen. 
b. GigaNet tilbud fra Dansk KabelTV/Antenneforeningen v/Anita og Michael 

Tilbud undersøges af Kim Milton, da der ikke er kommet svar fra Dansk Kabel TV. 
Michael har rykket Dansk Kabel TV, da der er betalt en gang, så hvad er op og ned – Afventer. 

c. Cykelværkstedet, hvad skal der ske m det? Mail udsendt af Trine 

Stået stille i et års tid. Har kontakt til ”Keep Going” der er en social økonomisk virksomhed, som 

laver nogle forløb med unge mennesker bl.a. at lave cykler. ”Keep Going” har set 

cykelværkstedet og er interesseret i at bruge det 1 til 2 gange om ugen, hvor også beboerne kan 

komme og få ordnet cykler. Vedr. toiletforhold kan der måske udlånes en nøgle til enten vaskeriet 

eller det gamle ejendomskontor. Michael sender referat fra mødet med ”Keep Going”.  

Enighed om at gå videre.  

d. Maling af indfatning udvendigt hoveddøre. v/Lena 
Sættes i gang når temperaturen tillader det. 

e. Skraldespande bækgården ulige nr. ud mod stien v/Lena 
Det er med som opgave måske allerede i næste uge. 

f. Ventilation badeværelset, koldere efter ny ventil, temp. faldet med 1 grad v/ Lena 
Skal evt. justeres. Skal kun suge når der bades. Kontakt ejendomskontoret ved tvivl. 

g. Hvorfor male, når vi skal have renoveret? v/Lena. Rundt om ny opsatte ventiler i stuelejemål. 
Enighed om at, dette skal der ikke bruges penge på, afventer til renoveringen. 
 

6. Nyt fra driften v/Michael 
a. Personale. Status. 

Benjamin er startet. Der er samtaler for ny medarbejder, i næste uge. Ønsket er en ”grøn” mand, 
som forhåbentlig kan starte hurtigt. 

b. Beboerhuset. Alle aftaler slut marts aflyst. 
c. Legepladser. Indkøb. 

En del gynger er taget ned p.g.a. rådne overliggere. En gynge koster ca. kr. 20.000, -. Enighed om 
at få ordnet de to gynger i Bæk- Fosgården. 

d. Køkken Beboerhus. Ønsker til afd. Møde beslutning. 
Penge afsat i 2022, men skal besluttes på beboermøde, om penge skal flyttes til 2021. 

e. Pakkepost boks. Tilbudt af firma.  
Enighed om opsætning af pakkeboks, ved Damgårdsstien og trappen til kælderen Bæk 19. 

f. Vinduer i køkken. Fås ikke mere. Hvad skal vi gå efter? 
Dem fra byggesagen fås ikke mere. Kun 1 vindue lige p.t. er defekt. Enighed om at gå videre med 
træ/Alu i hvid/hvid.    

g. Mail fra lejer ang. bump ved overkørslen mellem blokkene. 
Pris ca. 7.000,- - 10.000,- kr. for et bump. Michael indhenter priser og sender mail rundt. Enighed 
om et ekstra bump ved begge overkørsler. 
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h. Fjernvarme lavvarme, varmecentraler. Svar fra undersøgelse af ekstern rådgiver. 

Start allerede i år med opgravning til rør. Vi har kun en varmtvandsbeholder nu, og med den nye 
lavvarme kan den måske ikke varme hurtigt nok op, med det forbrug der er nu. Med den nye 
lavvarme, skal temperaturen hurtigt op på 57 grader. Da vi har haft 2 varmtvandsbeholdere før, vil 
det være rimelig nemt at genstarte det hele igen. Der skal kigges på vandtemperatur. 

i. Ventilation rens. Startede 4 jan. 2021. Status 
De er færdige, men der små 10% de ikke har været hos. En merpris for på ca. , at de skal ind hos 
de resterende, men venter til, at samfundet lukkes mere op.   

j. Elbil lade-stander.  
BO-VEST er i gang med et projekt, som vi kan læne os op ad. Elektriker kikker på strøm. Afventer. 

k. Parkering. Skal aftale laves om til p-kort og gæstekort? Afd. Møde. 
Det kan evt. gøres med elektronisk ordning. Flere klager over at biler med CVR nr. optager p-
pladser. Ændring af P-ordning, afslået. 

7. Byggesager: Byggeudvalg. (Anita, Stig, Lars og Flemming) Ref. sendes løbende ud til alle.  
a. HP 1-2 – badeværelser og faldstammer. Byggesagen. Status.  

Lige afholdt møde, men ikke referat endnu – bliver sendt på mail med materiale. Er godkendt til 
urafstemning.  

b. Kuldebro-projekt for stuelejlighederne (sokler). Status. 
Med i samlet projekt. Afventer 

c. Køkkenudbud. Byggesagen? Afventer afd. møde.  
Med i samlet projekt. Afventer 

d. Nyt tag. Med i byggesagen. Status. 
Med i samlet projekt. Afventer 

e. Skift af radiatorer. Med i byggesagen. (skiftes gulve, ønskes gulvvarme). Status 
Med i samlet projekt. Afventer 

f. Gulve. Med i byggesagen. Status 
Med i samlet projekt. Afventer 

g. Klædeskabe. Med i byggesagen. Status. 
Med i samlet projekt. Afventer 
 

8.   Budgetkontrol og balance. Regnskab 2020 fra BO-VEST 
  OK ingen kommentarer. 

9. Råderetskatalog. Intet nyt. 

10. Aktiviteter. Intet nyt. 

11. Affaldsudvalg: Status. Afventer. Grundet Covid, har der ikke været afholdt nogle møder endnu. 
Ny ordning starter 1 juli 2021 (tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner.), manglende plads til nye 
containere. og storskrald, som fylder utrolig meget hele ugen. Kommunen kan ikke nå det til 1/7-2021, 
men først til 1/1-2022. Afventer 

12. Fællesbestyrelsesmøde. Emner. og dato. 
Michael sender Doodle ud, når Anita og Peter (AB) har snakket om datoer. 

13. Eventuelt. 

14. Næste møde.  
Michael sender Doodle ud, når han og Anita har snakket om datoer. 


