
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 1. februar 2022 
 

Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Jesper Bondesen, Hans Peter Bitter, Tove An-
dersen, Joy Larsen 
  
Fraværende: Ingen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Intet. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

 

Ikke noget. 

 

3. Status fra Ejendomskontoret 

 

Casper vores ene ejendomsmesterassistent har været syg med Corona, men han 

er frisk igen og tilbage. 

Videoovervågning er ikke flyttet endnu pga. mangel på udstyr fra G4S side. De 

har ikke meldt en ny dato ud. 

 

 

• Storskralderum 

Vi foreslår at der kommer en container til storskrald (møbler mm.) 

Vi mener at beboere der sviner storskralderummet til ved at hive affald 

ud af containerne, skal have lukket deres adgang til rummet 

 

• Uddannelse 

Joy synes ikke der er noget relevant. Joy snakker med Vibo om de har 

nogen forslag. 

 

• Brandkig i opgangene 

Joy får det lagt i plan af de går rundt i opgangene en gang om måneden 

og fjerner alt hvad der ikke er måtter og rolatorer. 

Barnevognscontainerne skal vi tjekke op på om de bruges korrekt? 

 

• Knallerter i området 

Vi har en beboer der kører på knallert inde på området og på vores græs-

plæner.  

 

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

 

Vi gennemgik de igangværende aktiviteter. Joy får et nyt tilbud på fugning af 

terrasseudhæng. 
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5. Flere kælderrum 

 

Vi vil gerne ha at biorummene der ligger til venstre for kældertrappen bliver 

lejet ud til opbevaring. Joy får en pris på hvad det vil koste at sætte døre i på 

indersiden af kælderen og dele rummet op i 2. Det skulle give os mellem 9 og 

18 nye kælderrum. 

 

6. Bestyrelsesmanual 

 

Vi gik kort igennem manualen der fortæller rammerne for bestyrelsesmedlem-

mer. 

 

7. Udlejningspriser Huset (herunder brug af grill) 

 

Leje af Huset sættet op til 1000 for en weekend (2 dage). 500 for en dag (ind 

og ud samme dag) Timeleje fjernes. Depositum hæves til 1500 for interne. 

Priserne træder i kraft 1-4-2022. 

 

Eksterne lejere betaler dobbelt op på leje og depositum. 

 

Manglende rengøring, opvask, service placeret korrekt i skabe trækkes fra i 

depositummet. 

 

8. Udvalg 

 

Vi opretter et ”Ture & Event udvalg” hvor beboere kan byde ind med den 

hjælp og de ideer de har til ture og events. 

 

9. Borde på fællesarealet 

 

Vi savner nogle borde på fællesarealet hvor man kan sidde og hygge sig. 

Hans undersøger hvad vi kan købe som passer ind i afdelingen. 

 

10.  Velkomstfolder 

 

Velkomstfolderen blev diskuteret. Vi prøver at få den oversat den til nogle re-

levante fremmedsprog.  

 

11.  40-års Jubilæum i 2022 

 

Vi indkalder til et glas champagne og kransekage den 26/2 kl. 14.00. 

 

Jesper klarer indkøbene. Formanden indkalder beboerne. 
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12.  Formanden orienterer 

 

Der er temamøde i Vibo om drift den 8/3. Jesper, Hans, Tove, Janne og Peter 

deltager. 

 

Vi har modtaget rapporten angående kolde gulve i stuelejlighederne.  Vi får la-

vet de 2 testlejligheder og ser hvordan resultatet bliver. 

 

Vi er kommet på venteliste til tilskud til ladestandere til elbiler. Det er desvær-

re en lang venteliste så vi må håbe at der kommer flere penge i puljen. 

  

13.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 

Vi har 41 øre tilbage inden refusion. Formanden tager refusionen med VIBO. 

 

14.  Status fra Nivå-Kokkedal På Vej 

 

 Intet nyt. 

 

15.  Forslag fra beboere 

 

 Intet. 

 

16.  Eventuelt 

 

 Intet. 
 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. februar 2022 kl. 16.15 


