
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 1. marts 2022 

 

Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Jesper Bondesen, Hans Peter 
Bitter, Tove Andersen, Lea Munch 
  

Fraværende: Janne Jervin Cote 
 

 

1. Status på Scanparkering ved Formanden 

Vores nuværende parkeringsselskab scanparkering har opsagt aftalen da de ik-

ke kunne overkomme at sende vagter herop i aften og nattetimerne hvor parke-

ringsproblemerne er størst. Vi skal ha fundet et nyt selskab der vil overtage 

parkerings vagt funktionen. Vi afholder et møde i næste uge med Parkzone der 

står for parkeringen i afd. 102 for at høre hvad de kan tilbyde. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Nye husudlejningspriser skal meldes ud til beboerne. 

 

4. Status fra Ejendomskontoret (ved statusnotat) 

Joy har talt med Hesselrød gartneren og de ville bestille nogle flere hækkeplan-

ter hjem.  

Der kommer en og giver en pris på fugning af udhæng på mandag. 

Ellers er der bare fuld fart på her nede på kontoret       

Der skal fjernes affald ved pakkeboksen hver dag.  

Hvad skal maleren lave ved istandsættelse af flyttelejligheder. Hvad er stan-

darderne. Plan sendes til bestyrelsen. 

 

5. 40-års Jubilæum i 2022 

a. Hvad holder vi af fest 

Noget for børnene om eftermiddagen (hoppeborg, popcorn, slushice 

mm.) Hanne undersøger mulighederne. 

Kaffe, te, kage, saftevand mm. 

Fest for de voksne om aftenen, mad, musik (Jesper undersøger) 

 

b. Artikel i lokalavisen 

Vi finder ud af noget. 

 

6. Nye vaskemaskiner 

Vi vil gerne se maskinerne live før vi beslutter noget. Formanden arrangerer et 

møde. 

 

7. Borde/bænkesæt 

Vi kigger os lige rundt og ser hvad vi kan få. 
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8. Afløb på garager 

Vi forsøger at føre vandet til vejen for at se om det afhjælper problemet. 

 

9. Ny lejekontrakt for Huset 

Vi har udarbejdet en ny kontrakt, samt synliggjort hvad det koster hvis man 

ødelægger noget eller fjerner inventar. Vi køber 2 hængelåse til affaldsbehol-

derne så vi kan få dem for os selv. 

 

10.  Husorden 

 Vi læser alle husordenen igennem til næste møde og kommer med forslag til 

ændringer. 

 

11.  Affaldsbeholdere uden for opgangene 

Der smides husholdningsaffald i affaldsspandene uden for opgangene. Det er 

ikke tilladt. Vi beder driften om at skrive ud om at husholdningsaffald og skal i 

nedfaldsskakten. Glas, aviser, batterier og genbrugstøj skal i containerne på 

parkeringspladsen. Pap skal i storskralderummet og ikke i aviscontaineren. 

Andet affald må ikke hensættes andre steder end storskralderummet. 

 

12.  Formanden orienterer 

 Jesper og Peter kigger på vores varmeregnskab. 

 

13.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 Vi har 1547,38 kr. tilbage. 

 

14.  Status fra Nivå-Kokkedal På Vej 

Se status i eget bilag.  

 

15.  Forslag fra beboere 

 Intet. 

  

16.  Eventuelt 

 Udsugning trænger måske til en gennemgang. Skrivelse på opslagstavlen om 

at man skal henvende sig på ejendomskontoret hvis men har problemer med 

udsugning i bad eller køkken. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. april 2022 kl. 18.15 


