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Referat fra bestyrelsesmøde  

04-08-2016 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Martin Hartvick, Svend Larsen, Lotte Corvinius, Bent Cramer, Kim Marsfeldt 
Fraværende: Susanne Jensen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 14 tilføjet ”Plan for boligsociale aktiviteter” 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Kim køber olie til vinduer og døre og omdeler sammen med vejledning i smøring. 

Nye beboere modtages med en æske chokolade. Der skal fremover 2 mand med til modta-

gelse. 

Bent overfører garageleje til Stina i næste uge. 

 

3. Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt 

Camvision hænger i bremsen med flytning af video til Ejendomskontoret. Peter tager en 

snak med dem. (Bliver lavet i uge 32) 

Parknet arbejder på at tilslutte fiber i Huset. De vil være færdige i uge 32. 

Opgradering af fiberforbindelse til vil først være færdigt 2/9-2016. 

Græskant fra rørlægning til huset skal rives for sten og udbedres. 

Asfalthul ved 71 skal udbedres ordentligt. 

Asfaltmangler og lunker skal udbedres. 

Der skal sættes penge af i 10 årsplanen til dræn omkring blokkene. Klimasikring. 

Beplantning tages op på afdelingsgennemgang. Især hæk ved 79 og fyrrebuske mellem 69-

70, 77-78 og bag 78. Flere blomster. 

Vi skal have kigget på træerne bag garagerne ved stamvejen. De er store og trætte. 

Der laves en prøve på større tagrende bag de første carporte ved 74 for at afhjælpe vand i ga-

ragen. 

Der er fugle der bygger reder i enderne af altanerne der hvor væggen er skåret af. Vi skal 

have hullerne lukket. Muligheder undersøges. 

Terrassebrædder brugt i forbindelse med mangeludbedring skal erstattes af A&K. 

 

4. Udskiftning af låse ved fraflytning 

Der skiftes fremover kun låse til GEGE låse, med en nøgle til hoveddør, postkasse og hæn-

gelås i kælder. 

 

5. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved Kim Marsfeldt 

Aktivitetslisten blev gennemgået. Vi er nu nede på 21 åbne punkter. 

 

6. Forberedelse af afdelingsgennemgang 

Dagsorden blev gennemgået. Bygninger og grønne arealer er gennemgået af bestyrelsen in-

den afdelingsgennemgangen. 

 

7. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har 25.006,61 kroner på kontoen. Bilag afleveres senest 14 dage efter udlæg til kassere-

ren. 

 

8. Lys i kældrene 

Lysarmaturerne i kælderen er blevet møre. Vi får et tilbud på udskiftning til afdelingsgen-

nemgangen. Gerne LED med sensor for at holde en rød tråd. 
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9. Status Huset og Hallen 

Vi er ved at være færdige med projekterne i Huset. Vi regner med at afslutte alle projekter i 

august.  

I Hallen skal der sættes en ekstra lys sensor op da brugerne af motionsmaskinerne oplever at 

lyset slukker mens de sidder på maskinerne og ikke kan få det tændt igen uden at forlade 

maskinerne. Nettet forvirrer åbenbart sensoren. 

Vi overvejer en Mobile Pay løsning til leje af huset så vi ikke skal ligge inde med så mange 

kontanter ved en udlejning. Vibo tages med på råd. 

En beboer har gjort opmærksom på at det ikke var nemt at finde Huset når man var ny i af-

delingen. Peter laver et kort og omdeler, så alle kan finde Huset. 

 

10. Brug af hallen til aktiviteter 

Vi diskuterede brugen af hallen og der vil fortsat være adgang for afd. 101 og 102 i hallen 

mod en årlig betaling på 300,- til afdelingen. 

 

11. Internet og TV i Huset 

Er ved at blive afsluttet. Vi regner med at det er klart i uge 32. 

 

12. Infrastrukturprojektet 

Intet nyt fra projektet. Lotte Corvinius er nyt medlem af styregruppen efter at Poul Nielsen 

har trukket sig som suppleant fra bestyrelsen. 

 

13. Forslag fra beboere 

Ingen. 

 

14. Plan for boligsociale aktiviteter 

Bent fremlage en plan for aktiviteter i 2016-17. Planen bliver omdelt separat inden længe. 

 

15. Eventuelt 

Intet 

 


