
Referat af endelig dagsorden til bestyrelsesmødet den 22 juni klokken 19:00 (Hos Preben)  

1. Referatet fra sidste møde til godkendelse.  

Godkendt. 

2. Referent vælges.  

Formanden gør det fremover med hensyntagende til mødets dagsorden.  

Morten. 

3. Dagsorden til godkendelse.  

Godkendt. 

4. Dagsorden til afdelingsmødet skal godkendes.  

Godkendt i starten af juni af formand på bestyrelsens vegne, da fristen egentlig udløb den 15 Maj. 

5. Repræsentantskabsmødet, hvordan gik det (Referatet, som netop er udsendt kan gennemgås). 

Klaus fortalte om mødet. Klaus blev genvalgt. Så kommer der en fest i anledning af bo42 75 års 

jubilæet. Fest udvalg nedsættes. Fest på Gren solution house for repræsentantskabet med mere den 

19/6 både godt og mindre godt. 

6. Bestyrelsens beretning, hvad skal vi have med, m.m. 

Formandens beretning – skabe interesse for afdeling 3 om at få valgt en til bestyrelsen – overtaget 

bestyrelses arbejdet midt i perioden – ny bestyrelse valgt for afdeling 3 og 4 samt har afdeling 2,3,4 

fået en afdelingsbestyrelse i en prøveperiode. 

7. Opsamlings punkt, inden vi går på ferie. 

I Byvangen 3 er rampen ikke blevet malet eller er den? Det er bo42 forpligtigelse, formanden følger 

op på sagen og tager eventuelt kontakt til BO42 administration. 

Fraflytning nede ved Byvangen 11 Fru Klausen – Gulvet på 1 sal skal fjernes, da beboerne selv har 

lagt det. BO42 godkender aldrig dette ifølge samtale med ejendoms funktionærerne. Dette vil vi 

gerne undersøge og bestyrelsen mener ikke, at hvis beboerne laver noget som er håndværksmæssigt 

forsvarligt, så skal fjerne det ved en fraflytning. Fru Klausen spørger ind til om bestyrelsen vil 

komme med en til fraflytningssynet, bestyrelsen vil arbejde på at få en med til hvert fraflytningssyn. 

Preben tager med på bestyrelsens vegne. 

Hækkeklipning. Michael fra afdelingen har en motorhækkeklipper, hvor er den? En rygsprøjte 

mangler også, hvor er den? 



2 ting som manglede at blive lavet for et par år siden i afdeling 2 er lavet. I nummer 26 port op og i 

nummer 29 rækværk til kælder sat op. 

8. Eventuelt.  

Rundt om skuret ved pladsen, skal der bestilles to tagplader og sættes i, da der er hul i. 

Låsene, samt nøglerne hentes når maleren er færdig. 

 

Slut klokken 19:33 

 

 

 


