
Referat af dagsorden til bestyrelsesmødet den 17/8 klokken 19:00 hos Glenn. 

 

1. Referatet fra sidste møde den 22/6 til godkendelse/er blevet godkendt ved sidste møde, men der 

kan være kommentarer.  

Morten har fået en henvendelse vedrørende referatet omkring bemærkningen (godt og mindre 

godt) ved festen for repræsentantskabet i Green solution house. Morten mener ikke som sådan at 

det skal opfanges som en negativ bemærkning, men nærmere som en konstruktiv reflektering 

omkring hvad der var godt og mindre godt ved festen. Morten mener ikke bestyrelsen pålægger 

andre at mene det samme, da repræsentantskabets forskellige deltagere til festen, alle vil have en 

subjektiv oplevelse af festen. Jeg anerkender fuldt ud alle deltagernes oplevelser af festen. 

 

              Godkendt.  

 

2. Referent vælges/Morten gør det, med mindre andre vil? 

 

Morten 

 

3. Dagsorden til godkendelse. 

 

Godkendt. 

 

4. Formandens beretning/bestyrelsens beretning. (Bliver fremsendt 7 dage før mødet den 17/8). 

 

Godkendt. 

 

5. Afdeling 2 beretning ved formand for afdeling 2 Klaus Garberg. 

 

Det har Klaus tjek på. 

 

6. Hvem skal male og bekoste maling til vores trappegelændere? (Glenn) 

 

Morten skriver og spørger Ebbe Frank. 

 

7. Hvem skal male og bekoste maling på træværk, som ikke er opsat af lejer? (Glenn) 

 

Morten skriver og spørger Ebbe Frank. 

 

8. Vi skal have foretaget en vedligeholdelse af de garager hvor lejer betaler leje for benyttelsen af 

denne, hvordan griber vi det mest hensigtsmæssigt an? 

 

Morten skriver til Ebbe Frank og spørger ind til det. Hvem betaler husleje for garager i de forskellige  

Afdelinger? 

 

 

 

 



9. Dagsordenen til afdelingsmødet i september, samt forberedelse af dette. 

 

Vi vil prøve at arbejde for at få repræsentation i bestyrelsen fra afdeling 3, både til afdelingsmødet 

men også generelt når vi mødes med de andre beboere i fritiden. 

 

 

10. Nye datoer til bestyrelsesmøderne fremadrettet. 

Laves efter afdelingsmødet, når den nye bestyrelse er sammensat. 

 

11. Eventuelt.  

 

Morten tager på møde 28 og 29 August. Nøgler udleveres til skur, til Glenn og Preben fra 

bestyrelsen.  

Motoriseret hækkeklipper er blevet væk, tilsvarende ønskes tilbage fra BO42. 

 

Vi skal have en snak med Ebbe Frank om, at det er samme retningsregler, uanset hvilken 

ejendomsfunktionær som er tilknyttet afdelingen eller hvis der lige er blevet skiftet 

ejendomsfunktionær, Morten orienterer Ebbe Frank om bestyrelsens ønske. 

 

Vi fra bestyrelsen vil godt med på både fraflytningssyn af de forskellige lejemål, med forbehold til at 

tage med på indflytningssyn. Bestyrelsen ønsker en kopi af fraflytningsrapporten fra hver 

fraflytning. 

 

Vi skal have en drøftelse omkring hvilke rettigheder vi som lejer har eller ikke har med vores 

kældre. 

 

Vi skal have nogle regler for hvilken stand haverne skal afleveres i, ved fraflytning og modtages i 

ved indflytning. Indflytter kan accepterer haven som beset. 

 

 

 

 

 

 

 


