
                                                                                                                    

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 11/10-2021 kl. 16. 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 Punkt 9 var en gentagelse så det slettes. 

2.  Opfølgning på sidste møde 

 Intet. 

3.  Nyt fra driften ved ejendomskontoret 

 

Ny traktor kommer snart.  

Der er et ønske fra driften om askebægre på parkeringspladsen. Vi afventer 

lige fjernelse af hækkene inden vi sætter noget op.  

Maleren laver en prøve på rustudræk, så vi kan se hvordan det bliver. 

Joy arbejder på en løsning til at holde børn væk fra Husets tag. 

Joy undersøger en ny lås til trækvognsskuret. 

Joy køber en trækvogn mere til skuret. 

 

4.  Gennemgang og status på Rullende aktiviteter ved ejendomskontoret 

 

Gennemgået og opdateret.  

   

5.  Misbrug af garager 

   

 Formanden kontakter VIBO’s jurist og hører hvordan vi håndterer misbrug og 

eventuelle opsigelser af lejemålet. 

 

 

 

 

 

6.  Parkering ved Stamhuset 

  

 102 indfører parkeringsselskab på Stamhusets parkeringsplads. Det koster 

6500 kr. at få en ipadløsning som man kan taste gæsteparkering ind på. Det er 

vi ikke umiddelbart villige til at betale. 

Skiltet ved indkørslen til Stamhuset opdateres med adresse samt Sportshal og 

Huset. 



                                                                                                                    

 

 

 

 

7.  Grønne områder 

 

 Vores buske og træer kommer i gang i uge 44. Vores løg kommer i uge 43. 

 

8.  Nyt om ladestandere 

 

Vi udsætter beslutningen til foråret hvor en taskforce kommer med en anbefa-

ling til mulige ladeløsninger. 

 

9.  Forberedelse til beboermøde 

 

Vi snakkede tingene igennem. Der bliver ikke et møde med meget på dagsor-

denen ud over de lovpligtige punkter. 

 

10.  Formanden orienterer 

 Valgmøde i 19/10 kl. 19 i laden i Mariehøj 204B. Vi er medarrangører. 

 Formandsmøde på kommunen gav ikke meget nyt under solen. Der fortælles 

det samme om affald som de har fortalt de sidste 4 møder. Intet nyt under so-

len. Vi blev lovet beregninger på affaldsgebyrerne samt på kompensationen på 

120 kr. pr husstand, selvom kommunen sparer 532 kr. pr husstand i ikke udle-

verede rullecontainere. Det er ikke i orden. 

 Politiet har åbnet for at man kan bestille en politibetjent til beboermøder mm.   

Vi overvejer det til vores beboermøde. 

 Egedalsvænge har stemt til Nivå-Kokkedal på vej. Det giver nogle problemer 

som i øjeblikket bliver behandlet i kommunen. Vi er umiddelbart bekymrede 

over udviklingen. 

11.  Boligsociale aktiviteter 

Vi overvejer et gløgg og æbleskivearrangement i december. Vi afholder nytårs-

kur efter nytår. Vi afholder afdelingens 40-års jubilæum i juni 2022. 

 

12.  Forslag fra beboere 



                                                                                                                    

 

 

 

 

Der ønskes en midterstribe i indkørslen så vi undgår at der skydes genvej i ind-

kørslen. Der har været flere nærpåkørsler i indkørslen. Joy finder en løsning. 

  

13.  Eventuelt 

 

 Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 1. november 2021 kl. 16.15 


