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

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Opgradering af kameraovervågning, står helt stille da driften ikke mener at der 

er penge til det. Bestyrelsen er fuldstændig uenig i den beslutning. 

 

3. Status fra Ejendomskontoret ved statusnotat 

Problemer med lugt i flere lejligheder i nr. 72. Driften skal finde ud af hvor det 

kommer fra. 

Overflytning af videoovervågning til G4S.  Talte med dem i sidste uge, og de 

har endelig fået de ting hjem de har ventet på så håber ikke der går så lang tid 

før de kommer til os. 

Ventilation af opgangene.  Har ikke modtaget deres tilbud endnu, og har rykket 

dem. 

Udbedring af rustløbere på ydermure. Jeg tager fat i maleren, har fundet en far-

vekode i nogle papirer så håber den kommer lidt tættere på.  

Stop af vand der løber ud over tagkanterne der hvor der ikke er tagrender.  De 

tilbagemeldinger vi får fra andre håndværkere, underbygger ikke den påstand 

Mads fra A & K kom med … betune løsningen, så vi ved faktisk ikke hvad vi 

skal gøre for at løse det! 

Vi arbejder videre med at finde en løsning. 

Ibrugtagning af affaldsløsning. Har i en plan for information til beboere der 

ikke deltager i et infomøde? Hvem gør hvad? Vi laver en skrivelse, også har vi 

fået en folder fra kommunen som bliver delt ud til alle beboere.  

Opsætning af indkøbte sandkasser. De vil blive sat op på onsdag 4/5.  

Gårdmand i 103. Willy kommer som afløser i 2 måneder, med start 1/6-22, 

også skal der ansættes en fra den 1/9-22 
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4. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved ejendomskontoret 

 

Udgår. Se ovenfor. 

 

 

5. 40-års Jubilæum i 2022 

Vi afholder et planlægningsmøde den 15/5.  

 

6. Formanden orienterer 

Der er beboere der gerne vi bytte carporte, men det er tilsyneladende et admini-

strativt mareridt. Formanden tager det med udlejningsafdelingen. 

 

 

7. Affaldssortering 

Der bliver afholdt et informationsmøde den 23. maj på parkeringspladsen, hvor 

der bliver informeret om den nye sortering.  

 

 

8. Flere Frivillige i afdelingen 

Vi vil prøve at hyre beboere til at hjælpe med jubilæumsfesten, som en prøve. 

 

9. Ny parkeringsordning 

Vi er i gang med at skifte parkeringsvagt til Parkzone. Der kommer informa-

tion ud i løbet af kort tid. Vi skal fremover registrere gæster elektronisk. 

 

 

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 304,93 tilbage. 

 

 

11.  Forslag fra beboere 

 

 Intet. 
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12.  Eventuelt 

 

 Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 7. juni kl. 18.00 


