
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 8. november 2021 

 

Side 1 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 Parkering og nyt punkt 8 vaskeriet, re-

sten af punkterne er flyttet ned. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Vi mangler en tilbagemelding fra VIBO’s jurist omkring misbrug af garager. 

3. Nyt fra driften ved ejendomskontoret ved statusnotat 

 

Der er langt om længe plantet 1700 blomsterløg på området. Der bliver plantet 

nye træer i denne uge.  

Vi har bedt om at få et tilbud på at få flyttet hegnet ved Huset så børn ikke læn-

gere kan hoppe op på taget. Vi har bedt om et tilbud på at få lavet cykelparke-

ring ved hallen. 

Vi vil gerne have ryddet op i cyklerne da det flyder med dem. 

 

4. Nyt om ladestandere 

 

Vibo og BL anbefaler at vi venter til foråret med at gå videre. BL har en rap-

port på vej der skulle gøre tingene mere overskuelige. 

 

Vi har haft et møde med Dansk kabel TV der også udbyder ladeløsninger. Det 

ser ganske fornuftigt ud. 

 

5. Budgetmøde med VIBO 

 

Vi er hårdt ramt af de faldende renter, så der kommer en huslejestigning alene 

af den grund. Derudover er vores driftsstøtte fra landsbyggefonden stoppet så 

det giver også en stigning. 

 

6. Beboermøde 2021 

 

Hanne klarer indkøbene. Vi mødes kl. 17.30 og sætter op. Bilag skal pakkes og 

omdeles den 23/11. 
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7. Parkering 

 

Vi beder parkeringsselskabet om at kigge på de varebiler der holder på parke-

ringspladsen. De varebiler der har tilladelse til at holde på pladsen skal holde 

ved hækken ud mod stamvejen fremover. 

 

8. Vaskeriet 

 

Der er meget beskidt i vaskeriet- der bruges for meget eget sæbe i maskinerne 

så der er en rand af skidt inde i gummilisten. 

Der skal en seddel ud om adfærd i vaskeriet. Børn skal opføre sig ordentligt. 

 

9. Formanden orienterer 

Politipanelet holder møde i slutningen af November. Vi bestiller et skilt til Hal-

len med henvisning til Huset. 

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har 12.758,76 kr. tilbage. 

11.  Forslag fra beboere 

 

 Ingen. 

  

12.  Eventuelt 

 

 Der er stadig intet nyt om isolering af gulvene i stuelejlighederne. 

 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. december 2021 kl. 16.15 


