
   

Side 1 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

7. januar 2016 
 
Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden. 

Punkterne Udbedring af terrasser blev tilføjet som nyt punkt 12. 

Asfaltarbejde blev tilføjet som nyt punkt 13. 

Eventuelt flyttede ned som punkt 14 

 

Punkt 2 - Konstituering af bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig og fordelte årets opgaver imellem sig. 

Vi aftalte at Huset kan lejes af beboerne i afd. 103 til 600 pr. dag. Bent undersøger hvad Aliance+ skal have for at lave en 

slutrengøring af huset efter udlejning. 

 

Punkt 3 - Gennemgang og status på Rullende aktiviteter 

Aktivitetsplanen blev løbet igennem og en del punkter tilføjet. Generel tilfredshed med at vi tager den løbende med Kim på 

kommende bestyrelsesmøder. 

 

Punkt 4 - Afdelingens rådighedsbeløb 

Afdelingens rådighedsbeløb er i øjeblikket ukendt da vi ikke kan få adgang til netbank, grundet ændrede procedurer hos 

Nordea. 

 

Punkt 5 - Vibo’s kursuskalender 2016 

Vibo’s kursuskalender blev gennemgået og alle fik meldt sig på de kurser de havde lyst til. Martin og Svend må eftertil-

melde sig. 

 

Punkt 6 - Infrastrukturprojektet 

Infrastrukturprojektet ligger hos arkitekterne der kommer med et bud på opgaven i løbet af februar. 

 

Punkt 7 - Godkendelse af ordensregler for Hallen 

Ordensreglerne blev gennemgået og tilpasset. Vi omdøbte dem til Regler i stedet for Ordensregler. 

 

Punkt 8 - Godkendelse af ordensregler for Huset 

Ordensreglerne blev gennemgået og tilpasset. Vi omdøbte dem til Regler i stedet for Ordensregler. 

 

Punkt 9 - Internet og TV i Huset.  

Vi undersøger hvad det vil koste at lave en ledningsfri forbindelse til vores Parknet anlæg i stedet for nedgravning af kabel. 

 

Punkt 10 - Audiovisuelt udstyr i Huset 

Peter kontakter Dansk Video Center for at få et tilbud på en lærred og projektor løsning. Derefter skal vi have 2 kontrol til-

bud. 

 

Punkt 11 - Motionsmaskiner.  

Peter henter 2 tilbud på motionsmaskiner og Bent henter 1 på brugte maskiner. Vi fremlægger til bestyrelsen inden beslut-

ning. 

 

Punkt 12 - Udbedring af terrasserne.  

A&K skal galvanisere armeringsjern og alle tagterrasser skal ryddes. Det bliver uoverskueligt og vi må finde en løsning al-

le kan leve med. Peter tager kontakt til Iben. Vi skal undersøge om Kurt Henriksen skal betale for svigt af tilsyn, i forbin-

delse med renovering af terrasserne. 

 

Punkt 13 - Asfalt arbejde.  

Forsegling af revner i samlingerne er ikke lavet efter forskrifterne. Bent kontakter Gravmand og reklamerer over dårligt ud-

ført arbejde. Vi afventer at frosten går af jorden inden der kan udbedres. Vi afventer 1 års gennemgangen da der alligevel 

ikke kan arbejdes i frostvejr og revnerne ikke bliver værre når det ikke er frost. 

 

Punkt 14 - Eventuelt.  

Hanne snakker med Nivå Nu om at få fjernet de Fakta vogne der hober sig op bag storskralde rummet. De pynter ikke. 

Bent laver et layout til et klistermærke til at sætte på postkassen, så beboeren kan markere hvor mange affaldsposer de vil 

modtage hver måned. Der er forskellige behov i hver lejlighed så beboeren må selv markere deres behov. 

Vi skal have undersøgt omfanget af fodkulde i stuelejlighederne. De trækker stadig i nogle lejligheder. 

 


