
Referat af bestyrelsesmødet den 28-04 2016 kl. 19 hos Preben 

 

1. Dagsorden til godkendelse. 

Godkendt 

2. Afdelingernes regnskab skal gennemgås og enten godkendes eller forkastes af os. 

Intet til afdeling 2 regnskab – Intet til afdeling 3 regnskab – Det kunne være godt for bestyrelsen at 

få specificeret regningerne ud i forhold til vedligeholdelsesudgifterne i forbindelse med regnskabets 

godkendelse – Alle i bestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, vil godt have tilsendt et 

regnskab på papir til hver især. Ellers har vi ikke mere til regnskabet. 

3. Afdelingsmødet bliver den 20-09 kl. 17 i fælleshuset, hvilken type mad skal bestilles?  

Mellem pris på smørrebrød, 3 stykker til hver, plus drikkelse øl/sodavand/kaffe – tilmelding per 

husstand, alle tilmeldte i husstanden er velkommen.  

4. Klaus har bedt om at udtræde af bestyrelsen, så det tager vi en snak om og Helen indtræder jo 

umiddelbart som fuldt medlem af bestyrelsen, hvis hun ønsker dette?  

Vi i bestyrelsen er blevet enige om at give konstellationen i afdeling bestyrelsen 1 år endnu, i 

forhold til at se om vi kan få det til at fungere, men vi vil opfordre beboerne i af deling 3 og 2 stærkt 

til at stille op til bestyrelsen og deltage i de beslutninger for afdeling 2,3,4 som er væsentlige for at 

træffe en god beslutning.   

5. Eventuelt. 

Hjørnet ved Byvangen og smalle sund (ud fra nummer 40), kan der etableres p-pladser der?  

Og er det vores? 

 

Mere tydelig kommunikation om hvem de indbudte gæster er. 

 

Indbudte gæster er Ebbe Frank forretningsfører, Michael Jensen tilstandsrapporterne og Birgitte fra 

administrationen. 

 

Bestyrelsen mener at der skal være en lampe ud fra et udtag i kælderen i nummer 40 og vi har 

besluttet at Holger tager kontakt til ejendomsfunktionæren Morten for at få lavet dette, gulvet i 

stuen i nummer 40 mener bestyrelsen også, at Morten skal vurdere, med henblik på 

reparation/udskiftning. 

 

Holger snakkede om udskiftning af hække og snakker med Morten om det, og vender eventuelt 

tilbage hvis det bliver nødvendigt. 

 

Vi snakkede om vedligeholdelsesplanen som er kommet i høring og Holger udtrykker bekymring om 

at den bliver godkendt i nuværende form, hvilket vi fik en snak om.  

Selve vedligeholdelsesplanen kommer på til næste møde og så gennemgår bestyrelsen forslaget til 

vedligeholdelsesplan. 

 

Holger og Preben deltager i markvandringen den 30-05-2016 kl.10 

 

Næste møde i maj måned 23/5 kl.19 hos Glenn. 

 

 

 



 

 

 

 


