
                                                                          

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 2. juni 2022  
 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Jesper Bondesen, Tove Ander-
sen, Lea Munch, Joy Larsen 
  

Fraværende: Hans Peter Bitter, Janne Jervin Cote 

Dagsorden 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Vi tilføjer punkterne Sankt Hans og Parknet. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

 

Formanden har ikke fået lavet et referat, så det bliver næste gang. 

 

 

3. Status fra Ejendomskontoret 

 

Villy er startet mandag til torsdag i 2 måneder. 

 

Barnevognscontainerne. Der bliver skrevet ud til alle at udlån kun løber til 

yngste barn fylder 3 år og kun hvis containeren bruges til barnevogne eller 

klapvogne. Rollatorer må gerne stå i opgangen og de må gerne låses fast til 

trappen på den side der er mellem trappen og affaldsskakten. 

 

Nyt vaskeri er nu også er godkendt i 102, og der er snart opstartsmøde. Joy 

sender information ud til beboerne når hun kender datoerne. Vi regner med at 

vaskeriet er lukket fra mandag-fredag, så det er i en begrænset periode. 

 

G4S skal ha adgang til serveren i 71, for at flytte anlægget til ejendomskonto-

ret. Bestyrelsen får hentet et tilbud på bedre kameraer til parkeringspladsen. 

 

Vi har endnu ikke modtaget de klistermærker der skal på de nye affaldsbehol-

dere for at gøre det nemmere at finde rundt. Joy rykker kommunen. 

 

 

4. Tilbud på ventilation i opgange 



                                                                          

 

 

Vi har fået et tilbud på automatisk åbning af tagvinduet når temperaturen over-

stiger en forudbestemt temperatur. Bestyrelsen godkendte tilbuddet på 212.445 

kr, 

 

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

 

Gennemgået, se rulleplanen.  

 

 

6. 40-års Jubilæum i 2022 

 

Lea henter tilbud på, hoppeborg, slush ice, ballonklovn osv. 

 

Peter og Jesper får tilbud på catering. 

 

Hans snakker med Osman. 

 

7. Sankt Hans 

 

Vi afholder et sædvanligt grill-arrangement hvor deltagerne selv medbringer 

tilbehør og drikkevarer og afdelingen giver en bøf og nogle pølser. Formanden 

sender en invitation ud. 

 

 

8. Formanden orienterer 

 

Vores nye parkeringsselskab er kommet i gang, og de første bøder er uddelt. 

 

 

9. Parknet 

 

Parknet har holdt generalforsamling. Oppetiden på internettet ligger på 99,97% 

Parkmail nedlægges. Ip telefoni opgraderes. TV-pakker bliver ikke lukket. 

Parknet vil finde nogle andre udbydere at slå sig sammen med for at få større 

pondus. 

 

 

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 

Vi skal skifte til MitId for at få adgang til netbanken. Hanne arbejder på sagen. 

 



                                                                          

 

 

11.  Forslag fra beboere 

 

 Ingen. 

 

  

12.  Eventuelt 

 Borde/Bænkesæt hvad er status? Vi får hentet 2 tilbud. 

 Avisbude. Vi opsætter de aviscontainerne til ugeaviser vi fjernede da vi skulle 

have affaldsbeholder på parkeringspladsen. Peter og Jesper finder placeringer. 

 

Opklæbning af papir på vores hoveddøre skal være kritisk information og ikke 

invitationer og ligegyldige informationer. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 5. juli kl. 18.00 


