
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 2. august 2021 
 

Side 1 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Opfølgning på sidste møde 

Lea og Lennart deltager også i BL konferencen. 

3. Nyt fra driften ved ejendomskontoret 

 

Joy deltager fremover kun i bestyrelsesmøderne i lige måneder grundet ar-

bejdspres. Hvis der er emner på mødet der kræver hendes tilstedeværelse vil 

hun deltage.  

 

Bestyrelsen bad om at vores nyplantede områder bliver holdt fri for ukrudt. 

Bestyrelsen bad om at der fremlægges en plan for at få hækkene klippet. Der er 

penge til at hyre eksterne ind til at klippe, hvis det skønnes nødvendigt. 

 

4. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved ejendomskontoret 

 

Bestyrelsen savner en status på udbedring af rustudtrækninger i facader.  

 

Joy afventer et tilbud mere på fugning af baldakiner, men der er ferie i firma-

erne så det har ligget dødt.  

 

5. Plan for ekstraordinært afdelingsmøde 

Stina kommer og skriver referat. Joy deltager fra ejendomskontoret. Vi har lånt 

2 modeller af affaldsbeholdere der kan ses på det ekstraordinære beboermøde. 

Hanne og Lea køber kaffe og kage til mødet. 

Bestyrelsen mødes 17.30 og sætter op. 

 

6. Forberedelse til den årlige afdelingsgennemgang 

 

Vi fik styr på vores ønsker til afdelingsgennemgangen. 
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7. Formanden orienterer 

Der har desværre været nogle tilfælde af at ændringer i p tilladelser er forsvun-

det fra systemet efter nogle dage. Parkeringsselskabet er klar over at der i for-

bindelse med flytning af system har været nogle udfald. Der arbejder på at få 

løst problemet. Har du fået en bøde for at parkere på parkeringspladsen skal du 

kontakte Formanden med det samme. Vent ikke til du er sendt til inkasso. 

 

Bokseklubben har netop betalt 37.315 kr. for første halvår af 2021 for leje af 

Hallen. 

8. Forslag fra beboere 

 

Ingen. 

  

9. Eventuelt 

 

10.  Hallen er igen fuldt åben uden restriktioner. Der skal fortsat sprittes af før og 

efter brug af hver maskine. 

 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. september 2021 kl. 16.30 


