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Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Bjarne Christensen, Lea Munch, Joy Larsen, Car-
sten Klausen 
  
Fraværende: Lennart Naurholm 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 3 Varmeregnskab. Resten af punkterne 

flytter en plads ned. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet. 

3. Varmeregnskab ved Carsten Klausen 

Der har desværre været en fejl i varmereduktionstallene for nogle lejligheders 

vedkommende. Det betyder at der er ca. 15.000 kr. der skal omfordeles mellem 

beboere. Det betyder at nogle beboere kan få en ekstraregning op til 616 kr. og 

at andre kan få op til 316 kr. tilbage. Der udsendes nye varmeregnskaber i løbet 

af kort tid. 

 

4. Indlæg om affaldsløsninger ved Carsten Klausen 

Der er hentet tilbud på 2 forskellige løsninger hvor den ene et fuldt nedgravet 

og den anden halvt nedgravet. Bestyrelsen støtter den fuldt nedgravede da der 

er færrest lugtgener og den er pænest. Et beboermøde skal træffe den endelige 

beslutning når økonomien er på plads. 
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5. Nyt fra driften ved ejendomskontoret 

 

Der er ansat en ny ejendomsmesterassistent til at støtte Joy og James. Han hed-

der Caspar Hansen og har massiv erfaring på håndværksområdet. Vi glæder os 

til at møde ham.  

 

Vores grønne mand er stoppet efter eget ønske. Der bliver i første omgang ikke 

ansat en ny da plæneklipperrobotter og affaldssortering betyder færre opgaver. 

Hvis der ansættes en ny person ønsker bestyrelsen at det er en med grønne 

fingre der kan øge værdien af vores grønne områder. 

 

Der er efter forlig med gartneren der plantede Tårnhaven til, et beløb til at få 

plantet nye planter i Tårnhaven. Vi ser frem til arbejdets begyndelse. 

 

Vores tøjcontainer kommer i næste uge og opsættes ved carporten ved 69 ud 

mod hjørnet. 

 

Vi har modtaget varmerapporten vedrørende efterisolering af gulve i stuelejlig-

heder. Isoleringen var desværre som ventet ikke god nok. Det er ikke tilstræk-

keligt at puste isolereringsgranulat ind under gulvet. Vi får derfor et tilbud på 

at få fjernet gulvet, lagt isoleringsbats og lagt gulv på igen. Det er en noget dy-

rere løsning da de kræver fjernelse af alle møbler og beboeren fra lejemålet 

mens isoleringen foregår. Bestyrelsen ser frem til tilbuddet. 

 

6. Nyt om ladestandere 

 

Intet nyt. 

 

7. Grønne områder 

 

Vi har modtaget et tilbud fra Hesselrød gartneren på udskiftning af hæk, nye 

træer, nye buske, beskæring af træer, fjernelse af hækken mellem parkerings-

pladserne, fældning af nogle få træer, opretning af mur på tilsammen 500.000 

kr. Vi har i år 100.000 så vi starter med opretning af støttemur bag 79, Fæld-

ning af dødt træ ved 79 og fyrretræ på hjørnet ved Islandshøjvej, samt nogle få 

buske ved 79. I næste års budget har vi 200.000 og der fortsætter vi med nye 

buske, flere træer, beskæring af træer og udskiftning af hæk mod Islandshøjvej. 

Resten bliver først i 2022. 

 

8. Genåbning af Hallen 

 

Det var meningen at vi skulle få reglerne for genåbning på plads, men Fredens-

borg kommune har ønsket at bruge Hallen som nyt testcenter for Covid 19 re-

sten af 2021 og det betyder at Hallen ikke kan bruges af andre brugere. Planen 
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er dog faldet til jorden da der skulle findes et alternativt sted til Bokseklubben 

og Krav Maga klubben. 

 

Hallen er derfor genåbnet for klubber. Grundet Vibo’s restriktioner er der 

endnu ikke åbnet for brug af motionsmaskiner. Vi forventer dog at det sker 

snart. 

 

9. Genåbning af Huset 

 

Huset er genåbnet for udlejninger. Coronaregler skal dog overholdes. 

 

10.  Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved ejendomskonto-

ret 

 

Rulleplan gennemgået. Vi har fået malet kældrene færdigt.  

Der hentes tilbud på facadereparation af rustudtrækninger og en betunekant på 

terrasserne for at hjælpe regnvandet i retning af tagrenden i stedet for at løbe 

ud over siderne. 

 

11.  Formanden orienterer 

Vores regnskabsmedarbejder i Vibo, Nina er skiftet til byggeafdelingen og vi 

har fået en ny regnskabsmedarbejder Tracy som fremover skal stå for vores 

regnskab. 

12.  Forslag fra beboere 

 

 Ingen 

  

13.  Eventuelt 

 

 Intet 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 7. juni 2021 kl. 16.15 

 


