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Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Jesper Bondesen, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Tove Ander-
sen, Lea Munch 
  
Fraværende: Ingen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Bestyrelsen konstituerer sig 

Bestyrelsen ha konstitueret sig med Jesper Bondesen som ny næstformand og 

Tove Andersen som udlejningsansvarlig for Huset. 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Ingen. 

 

4. Status fra Ejendomskontoret ved statusnotat 

Ingen status pga. ferie.  

Bestyrelsen udtrykker bekymring over ikke at få den nødvendige information. 

De grønne affaldsspande vil vi ha op i Huset så alle beboere ikke skal rende 

ned på ejendomskontoret efter at have aftalt tid. 

Batteriholder og lyskildeholder ved affaldsøen ved 69 skal flyttes hen i nærhe-

den af hjørnet så man kan se dem. 

Vi savner en status på omdannelse af biorum til udlejning, udluftning af op-

gange, ansættelse af ny gårdmand, flytning af videoovervågning til G4S, skift 

af vaskeri, hvad er status på affaldssortering (bliver de nye beholdere brugt?),  
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5. 40-års Jubilæum i 2022 

Svend har lånt en stor hoppeborg. Vi ser på at leje en lille hoppeborg til små 

børn. Vi booker en ansigtsmaler og en ballonklovn. De har også en aktivitets-

person der kan lave nogle spil mm. 

Lea får priser på et fadølsanlæg, slush ice mm, lille hoppeborg, kaffevogn, 

slikposer. 

Peter hører om politiet vil stille op med en motorcykel eller en bil. Vi hører om 

Composedonut drengene vil levere donuts. 

Jesper har fået et tilbud på en 3 retters menu til 199 pr person, det hele bliver 

leveret klart. 

Musik er pt. Udestående. Vi undersøger markedet 

Vi holder et møde 12. juli kl. 18 i Huset og får tingene på plads. 

 

6. Isolering af gulve i stuelejligheder 

Peter og Jesper har holdt et møde med Borum Byggerådgivning omkring deres 

tilbud. De laver et nyt tilbud på 2 prøvelejligheder der er mere realistisk. 

 

7. Formanden orienterer 

Der er Vibo ekskursion den 27/8-2022 til en boligafdeling i Herlev der har sol-

celler og ladestandere. Hanne, Lea, Tove, Svend og Peter deltager.  

Vi har faktureret Bokseklubben for 72000 kroner for første halvår 2022 og 

KravMega for ca. 20.000 kr. 
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8. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har afsluttet regnskabet for 2021-22 og fået underskrevet det af bestyrelsen. 

Vi anmoder om at få 25.000 kr. overført til vores bestyrelseskonto. 

 

9. Forslag fra beboere 

 

Ingen. 

 

 

10.  Eventuelt 

 

 Intet. 

  

  
 

Næste bestyrelsesmøde er den 2. august kl. 18 

 


