
  VA08 Afd. 58. 
     Bæk- og Fosgården 
  Bækgården 19 
 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 29. juni 2022 
Bækgården 19, Bestyrelseslokalet, kl. 17.30. Afbud: Stig. 

1. Valg af ordstyrer og referent. Flemming og Michael 
2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
3. Godkendelse af referat af 31. maj 2022. Automatisk godkendt efter 1 uge, hvis ingen bemærkninger er 

kommet. 
 

4. Nyt fra bestyrelsen.  
a. Ole trækker sig fra: Køkken og økonomiudvalg, samt repræsentantskabet, som Anita overtager. 

 

5. Nyt fra driften v/Michael 
a. Overfald af dreng ved Kildegården. Er under ingen omstændigheder i orden. Det viser sig, at det 

ikke er børn fra afdelingen, men havde det været tilfældet, havde BO-VEST gået efter at få en 

straffesag, så forældrene kan blive smidt ud af afdelingen/lejemålet. DKE er på sagen. 

b. Car stop. P-pladser. Status. 
c. Parkeringsfirma, carporte. Status. Afventer svar fra leverandør. Indkøb Ok. 
d. Teleslynge. Status. Afventer svar ang. mikrofoner. indkøb Ok. 
e. Beboerhuset. Nyt Køkken status køkkenudvalgt. Nyt møde d. 05.07. kl. 10.00. Kirsten som backup.  
f. Nyt hegn og belægning i containergården. Status, Er i fuld gang, SF-sten i stedet for asfalt.  
g. Nye switches til Giganet. Status. Er endelig kommet. Udføres d. 5.7.22. Udfald ca. 30 min kan ske. 
h. Hvad skal der ske med vaskeriet? Status Det ser stadig ud til at 7 vaskemaskiner er nok. Afventer. 
i. Fjernvarme lavvarme, Status. Græsset laves. Afventer VVS’er, på ændring i de 4 VC. 
j. Elevator Bæk 9. Har været ude af drift i 1 ½ dag. Specieltekniker skulle bestilles. Ok, nu. 

 

6. Byggesager: Byggeudvalg. (Anita, Stig, Lars og Flemming) Ref. sendes ud til alle. Møde d. 29.6. 
Nyhedsbrev kommer snart. 
Status fra Byg/Kim. BO-VEST. Sidste møde d. 24.02.2022 

a. HP 1-2 – badeværelser og faldstammer. Byggesagen. Status.  
b. Kuldebro-projekt for stuelejlighederne (sokler). Status.  
c. Køkkenudbud. Byggesagen. Status. 
d. Nyt tag. Med i byggesagen. Status. 
e. Skift af radiatorer. Med i byggesagen. (skiftes gulve, ønskes gulvvarme). Status 
f. Gulve. Med i byggesagen. Status 
g. Klædeskabe. Med i byggesagen. Status. 

 

7.   Budgetkontrol og balance. Ok. 
 

8. Råderetskatalog. Intet nyt. Afventer Driftschef, Flemming W. Afventer granskning af PPV. 

9. Aktiviteter ”ANA udvalg”. God Gallaaften, Sankt Hans arrangement d. 23.06, og Markedsdag d. 27.08 

10. Affaldsudvalg: Status. Afventer. Der har ikke været afholdt nogle møder endnu. 
Ny ordning drikke- og fødevarekartonner starter inden udgang af 2022 Tekstilaffald, bliver nok først 
sommeren 2023. Husk at der er opstillet en ”Blå Kors”, tøj og tekstil container, ved 
containergården/Lyngmosevej. Ny dato for Drikkekartoner er oktober 2022, mere nyt kommer. 

11. Eventuelt. *Mange containere er revnet/ødelagt. Der laves en gennemgang. * Manglende klipning af 
græs ved skråningerne til Grønningen, bliver gjort nu. Påskeløg skulle lige visne ned. *Vigtig 
oplysning fra politiet. Der er en person, som ringer op og siger at han er fra politiet (Som han 
ikke er) Han siger at banken kan se at ens penge er ved at blive overført til en andens konto og 
at han derfor skal bede om at man overføre sine penge til hans konto. Desværre er der folk der 
gør dette og alle deres penge forsvinder ud af Danmark. Husk ingen erstatter penge man selv 
overflytter, og hverken politi eller Bank bede om at man flytter penge væk fra sin konto. Meld 
dette ud til alle. 

12. Næste møde. 9. aug. 2022.  
Planlægning af dato for markvandring og PPV-gennemgang. 17.07. kl. 16.30.  


