
  

 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2021, kl. 17:30 

Mødet afholdt i Damgårdsvej 14B 
Afbud: Kaltoum og Winnie. 

 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
Michael valgt til ref. og Kirsten til ordstyrer. 

2. Godkendelse af dagsorden. / Godkendt 

3. Godkendelse af referatet, af d. 28. april 2021. / Godkendt. 
 

4. Nyt fra afdelingen 

• Kørsel med jord på afd. stier af Fjernvarme. Bliver de ødelagte? v. Kurt og Hans 
Området gennemgås og skulle der være skader, vil Varmeværket dække disse. 

• El ladestandere. Status fra spørgeskemaer.  
32 svarede. Vi afventer oplægget fra BO-VEST, som så skal op til afd.møde, for evt. godkendelse. 

• Kommissoriet for det boligsocial styreorgan. Mangler godkendelse. v. Peter. 
Godkendt. Styregruppe er nedlagt, til fordel for nyt Aktivitetsudvalg. Medlemmer vælges efter afd.mødet. 

• AB Org. Repræsentantskab er 9.9.21 m regnskab for 2019 og 2020. 
Bestyrelsen aftaler internt, hvem der kan deltage. 

• Forslag til regnskabsmødet fra bestyrelsen: (Mangler vi noget?) 
Nej, alt ok. Michael laver div. forslag, så de kan komme ud til tiden.  

a. Valg til bestyrelse, genopstiller alle? 
Alle tilstedeværende genopstiller. Afventer svar fra Winnie og Kaltoum. (Kaltoum genopstiller ikke) 

b. Skal P-aftale laves om til en med gæstekort og kort pr. lejemål via app. og uden. 
c. Pullert på carportpladser enten mod engangsgebyr eller forhøjelse af leje, frivilligt for den 

enkelte lejer af carport. 
d. Ny storskraldsordning. 
e. Molokker i stedet for skraldeøer.? 
f. Køkkener. Skal de sidste afvente HHP2? muligheder. ellers nyt udbud. 
g. Skal regnskabsmødet afholdes sammen m budgetmødet? 
h. Ændring af husorden. Ingen madlavning i Depotrum og vask af altan. 
i. Vaskeriet overgå til ”Pay per wash”. (VA har godkendt dette) 
j. Internet. Opgradering af Switches. (VA har godkendt dette) 

 
k. Driften 

• Personale. Status 

Vikar langtidssyg. Så forventede ekstra opgaver bliver ikke løst. 

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

Div. tilbud er over 700.000 kr. Taget kan ikke vente, så vi prøver at få et tilbud mere.  

• Fjernvarmerør. Status. 

De er bagud og haft en del overgravninger. Området gennemgås for evt. skader, før afslutning. 

• Elbil lade standere. Status  

Afventer udmelding fra BO-VEST og AB Org. 

• 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. 

Der indkaldes til møde, efter budgetmødet.  

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

 

l. Byggesager 

• Nyt fra byggeudvalget. Intet nyt. (Vi skal dog have snakket om infomøde d. 7.9.21) 
Dette møde indkaldes ikke, da der ikke er nyt at sige. Brev m tidsplan, kommer hurtigst muligt. Kim byg 
Brevet skal også indeholde lidt om køkkener og genhusningen. 

• 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.  
 

m. Budget og balance, samt Budget 2022. 
Ingen bemærkninger. Overskud forventes og Budget 2022, godkendt. 

  
n. Styregruppen. Intet nyt. 

 
o. Fællesudvalget og Aktiviteter.  

Afventer nyt møde, med det nye udvalg. Aktiviteterne er så småt startet op igen. Så mdr. brev i skabene. 
        

p. Fællesbestyrelsesmøde d. 05.05.21. Intet nyt. 
  

q. Eventuelt. 
Michael kontakter kommunen ang. mulighed for beskæring, af deres træer ved Damgårdsstien.  

   
r. Næste møde?  

Budget og regnskabsmøde d. 16 sep.  
Bestyrelsesmøde d. 25 okt. 

  


