
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 2. august 2022 

 

Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Tove Andersen, Lea Munch, Je-
sper Bondesen, Joy Larsen 
  

Fraværende: Janne Jervin Cote  
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Aktionsliste for bestyrelsen tilføjet som nyt punkt 7 

2. Opfølgning på sidste møde 

Ingen der ikke kan tages under et senere punkt. 

3. Status fra Ejendomskontoret 

Villy stopper den 11. august efter et kort sommerophold. Vi søger en ny mand 

med gartnererfaring i efteråret. 

Der er stadig for meget affald i skakten der skulle have været sorteret. Besty-

relsen sender brev ud til beboerne om at sortere. 

Udluftning af opgange afsluttes i uge 32, hvorefter vinduerne åbner når der 

bliver for varmt i opgangene. 

Biorum til udlejning vi skal ha lukket huller i døren og lavet huler ind til kæl-

deren. 

Flytning af videoovervågning til G4S, vi ved ikke om vi er i mål. 

Skift af vasker kommer til at ske i august. 

Hækplanter ved 77 og 78 er der mange der er gået ud. Joy får gartneren ud og 

finde en løsning. 

Husets område trænger til at blive ordnet. 
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4. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved ejendomskontoret 

 

Planen gennemgået. 

 

5. Godkendelse af tilbud på isolering af 2 prøvelejligheder i stuen 

 

Tilbud gennemgået. Joy hører på priser på nyt gulv hos Holm. Peter hører et 

flyttefirma om pris på flyt og opbevaring.  

 

6. Godkende tilbud på nye videokameraer til parkeringspladsen 

 

Bestyrelsen godkendte tilbuddet og beder driften om at finde pengene til dem. 

 

7. Aktionliste for bestyrelsen 

 

Formanden opretter en intern aktionliste hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan 

tilføje punkter der skal udføres og slette dem når opgaven er løst tilfredsstillen-

de. 

 

8. 40-års Jubilæum i 2022 

Vi vælger at flytte voksenfesten til den 5. november. Vi afholder fortsat bør-

nejubilæum den 20. august. 

9. Formanden orienterer 

Vi har en person der laver graffititags på vores indre områder og beboernes 

ejendele. Hold øjnene åbne. 

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 Vi har 24.000 tilbage. 

11.  Forslag fra beboere 

 

 Intet  

  

12.  Eventuelt 
 

 Intet. 

 

 

 


