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Referat fra bestyrelsesmøde  

03-august-2017 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Christian Roed, Kirsten Kragh 
  
Fraværende: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden ændringer. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet at følge op på. 

 

3. Nyt fra driften ved Stefan Sørensen 

Driften er stadigt pressede. Ejendomsmesterassistenten i 101 har også sagt op, så nu har vi 

kun Michael Olander og Joy Larsen tilbage. Der er ansat en ny ejendomsservicetekniker der 

skal kunne foretage almindelige reparationer i boligerne. Klar forbedring i forhold til at be-

stille håndværkere til småopgaver som vandhaner, kloakrens osv. Han starter i midten af 

August. Andre er blevet fastansat som ejendomsfunktionær(gårdmand). Der er samtaler med 

2 ejendomsmestre i uge 33, så vi får forhåbentligt snart ansat en ny. 

 

4. Formanden orienterer 

Der har været holdt et møde med afdelingsformanden i afd. 102 hvor vi snakkede om frem-

tiden. Vi snakkede om at lave fællesarrangementer da vores afdelinger begge savner delta-

gere i vores arrangementer. De kræver fællesplanlægning.  

De nye pladser i forbindelse med Infrastrukturprojektet er snart færdige. Vi går ud fra at der 

bliver holdt en åbnings ceremoni/fest som projektet betaler. 

Vi vil besøge klub 2990 der er nærmeste nabo til pladsen bag hallen og håber at vi kan 

overbevise dem om at området skal behandles ordentligt! 

Vi har fælle bekymring i forhold til ejendomskontorets bemandingssituation. 

 

5. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi endte året med et lille underskud på 396 kr. 

 

6. Infrastrukturprojektet 

Infrastrukturprojektet kører derud af. Der er ingen meldinger om forsinkelser så vi går ud fra 

at projektet afsluttes i August som lovet. 

 

7. Status fra Parknet 

Tålmodigheden med Parknet er ved at være nået. Vi har 6 beboere der har klaget over pikse-

leringer og lydudfald i 6-8 uger og ikke en af dem har haft besøg af en tekniker fra Parknet. 

Bestyrelsen vil nu undersøge alternativer. 

 

8. Parkeringsordningen 

Vi har fået tilbudt et elektronisk system hvor vi kan registrere beboernes biler. Med det sy-

stem slipper vi for at have plastikkort siddende i forruden. Gæsteparkeringsbilletter vil fort-

sætte som det er nu. Ordningen indføres løbende fra nu af og vil være implementeret fuldt 

inden 31/12-2017 hvor vores nuværende parkeringskort har udløb. Du skal som beboer ikke 

foretage dig noget da vi har de oplysninger vi skal bruge. Får du ny bil skal du stadig hen-

vende dig til bestyrelsen med indregistreringsattest eller forsikringspapirer for at blive regi-

streret. 
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9. Forberede afdelingsgennemgang 

 Gennemgang af regnskab 2016/17 

Regnskabet fra 2016-17 er ikke endeligt men det ser fornuftigt ud på nuværende tids-

punkt. Bestyrelsen noterer at der ikke er poster der stikker ud. 

 

 Gennemgang af 10 års plan 

10 årsplanen blev gennemgået og ønsker til ændringer blev noteret. Spørgsmål sendes til 

driften så der er afklaring inden årets afdelingsgennemgang. 

 

 Gennemgang af husorden 

Husordenen blev gennemgået og alle steder der var uklare blev noteret. Indskærpelser og 

præciseringer sendes til driften. Der mangler noget konsekvens nogle steder. Affaldsre-

gulativet blev ligeledes gennemgået og nogle ting flyttes til husorden. Der ændres lidt i 

teksten så den passer til forholdene. 

Garage/Carportreglementet opdateres også så det passer til virkeligheden. 

 

 Gennemgang af vedligeholdelsesreglement 

Blev kigget igennem og uklarheder blev noteret til driften. 

 

 Gennemgang af kommende projekter 

Der er ikke mange men der er asfaltudbedringen der stadig udstår. Varmemå-

ler/radiatorrenovering skal prissættes. 

 

 Praktisk på dagen 

Vi aftalte hvem der gjorde hvad. 

 

10. Forslag fra beboere 

Intet. 

 

11. Eventuelt 

Intet. 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7.september 2017 kl. 18.00 


