
  

 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. april 2021, kl. 17:30 

Mødet afholdes i Damgårdsvej 14B 

Afbud: Winnie, Kurt, Kaltoum 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
  Ghitta valgt til referent og Kirsten til ordstyrer. 

2. Godkendelse af dagsorden.  
   Godkendt. 

3. Godkendelse af referatet, af d. 16. marts 2021. 
   Godkendt. 
 

4. Nyt fra afdelingen 
• Problemer med Affaldsspande på vægge. Bunde falder ned. v/ Kirsten 

           Låsene er slidte, der arbejdes på at finde en løsning, sammen med batteribeholderne . 
• Regnskabsmøde. Der skal sættes en dato? v/ Peter  

Det er ikke regnskabsmøde men budgetmøde, og går efter den 23. september 2021. 
HHP2 orieteringsmøde den den 7. eller 8. september 2021 – kan byg en af de dage? Michael spørger. 

• Repræsentanter til OB-repræsentantskab. Kan alle eller skal vi udpege et par beboere? 
Hans, Kurt, Inga, Winnie? Kaltoum som backup. 

• Forslag til regnskabsmødet fra bestyrelsen: 
a. Valg til bestyrelse, genopstiller alle? 

Winnie, Hans, Kaltoum, Peter, Kirsten, Per, Inga, Kurt? Genopstiller. 
b. Skal P-aftale laves om til en med gæstekort og kort pr. lejemål via app? v/Peter. 

For at komme emnet nærmere, skal der snarest holdes et møde, hvor der skal detaljeres, hvad der skal 
fremlægges på beboermøde. 

c. Pullert på carportpladser enten mod engangsgebyr eller forhøjelse af leje, frivilligt for den enkelte 
lejer af carport. v/ Peter 
Med som forslag på beboermøde, det undersøges hvad det kommer til at koste for den enkelte carport 
lejer. Pullert kommer til at følge carportlejemålet, og tages ikke ned ved fraflytning. 

d. Ny storskraldsordning (hvis mødet rykkes så evt. til urafstemning). 
Det undersøges hos jura om vi kan opkræve lejer et beløb for efterladt storskrald. Bestyrelsen ønsker at 
ændre storskraldsordningen. Oplæg kommer og hvis muligt, sættes dette i gang.  

e. Molokker i stedet for skraldeøer. 
Skrinlagt indtil videre. 

f. Køkkener. Skal de sidste afvente HHP2? Muligheder. 
Skal op til næste afd. møde, med forslag om at afvente HHP2, når køkkenerne alligevel skal ned. 

g. Skal regnskabsmødet afholdes sammen m budgetmødet? 
Forslag om dette, laves til næste budgetmøde. 

h. Skal træterrasse laves til fliser m mur. Forslag fra Kilde 12, st. Skal det stadig med? 
Kr. 65.000 bare for at få bygget op, dog uden fliser. Kilde 12, har trukket forslag tilbage. 

i. Ændring af husorden. Ingen madlavning i Depotrum og vask af altan. 
Godkendt – forslag til ændring af husorden. Med på beboermøde. 

j. Vaskeriet overgå til ”Pay per wash” evt. op til fællesmødet? 
Enighed om at gå videre, men VA skal også høres. Tages op på fællesbestyrelsesmødet. 

k. Køkkener. Skal disse afvente HHP, eller skal der laves nyt udbud?  
Er gennemgået – se ovenstående. 

 

5. Driften 
• Dyretilladelser. Opdateres? Hund skambidt i afdelingens område. 

Information sendes ud til beboere om husdyrhold. 

• Personale. Status 

Morten starter 3. maj 2021. 

• Åbningstider for ejendomskontoret. 

Ja til at køre videre med ”corona” tider/service. Sedler i opgange. 

• Tag utæt på beboerhuset. Dam 9. 305.000 kr. afsat i 2023. 

Hvis ikke det kan vente må det laves nu. Der indhentes tilbud. 



 

• Beboerhuset. Alle aftaler slut april aflyst. 

• Pakkepostboks. Er nu opsat. 

Den bruges flittigt. 

• Tilbud fra Dansk Kabel TV ang. opgradering af Internet. Status. 

Koster 372.672 kr. = 203.000 for AB’s andel. Der er fremsendt som et samlet tilbud. Går videre med det i 

økonomi/BO-VEST – Kommer med på fællesmøde og næste beboermøde. 

• Fjernvarmerør. Status. 

Starter 3. maj fra Nordstien og ned langs Fos til Bækgården. AB Nord laves fra juli til august. Seddel 

kommer ud til alle. 

• Elbil lade standere. Status. 

Afventer projekt fra BO-VEST. En evt. inspektionstur til Hedemarken, for interesserede i bestyrelsen. 

• Lukning af nede under broerne til Kilde-, Kær- og Damgården, de ikke bruges til toilet. Status 
Tilbud indhentes på gitter/trådhegn. 

• 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. 

Med på fællesmøde. 

• Status på råderetsmødet med Helle fra BO-VEST. Intet nyt. 

 

6. Byggesager 
• Nyt fra byggeudvalget.  
• Status på spørgsmål omkring helhedsplan, og info omkring Kirsten og Peter har talt med  

  Paw. 

• 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.  
 Vand og varmeregnskab uddeles i start maj. Opgøres i juni husleje. 
       Det ligger stadig godt.  

 

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

9. Fællesudvalget og Aktiviteter. 
       Intet nyt. 
    

10. Fællesbestyrelsesmøde d. 05.05.21 
 Emner: Forslag? 

• Cykelværkstedet. Hvad skal der ske m det? Møde deltager KeepGoing og ABC. 
• ABC. Hvad skal de hjælpe med i Alb. Nord, ud over ny HHP? 
• 50 årsjubilæum. Kan/skal der laves noget specielt i år? 
• Vaskeri. Overgå til Pay per wash? 
• Skal Internettet opgraderes til 1.000 Gbit?  

 

11. Eventuelt. 
      Spraydåser skal i metal 
      Affaldsspand på vaskepladsen opsættes  
      Margurit køkken gået konkurs, men BO-VEST har kontakt til kurator, om evt. køb af reservedele. 

   

12. Næste møde? Den 8. juni 2021 kl. 17:30. 
     Markvandring: Den 5. maj 2021 kl. 12:30, mødested v/ejendomskontoret 

  


