
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 5. feb. 2019 kl. 19 

1. Fremmødte: Pia, Karin, Kim 
2. Fraværende: Zakia (Henriette er hoppet ud) 
3. Valg af ordstyrer 

- Pia 
4. Valg af referent 

- Kim 
5. Henriette er gået ud af bestyrelsen og nyhedsbrev 

- Pia svarer Henriette 
- Opdatering på hjemmesiden og giver også andre nyheder  
- - Når beboere ringer til KK omkring fejl, rotter etc. Så må de meget gerne huske at sige at 
hvis der er noget problem der skal rettes, så skal dette gøres til bestyrelsen på området. 

6. Ekstraordinært afdelingsmøde 
1. Hvem forfatter mail 

1. Hvad skal budskabet være 
- Zakia udformer en mail, til godkendelse på facebook 

2. Dokumenter der skal sendes med 
- Bestyrelsens arbejde hvad går det ud på 

2. Hvem finder dato og sted 
- Zakia skal finde ud af om spisehuset er ledig 12 marts hvis det kan lade sig gøre. 

3. Skal andre forslag/informationer være på dette møde 
- Informationer om arbejdet i sundbyvang 
- Fasekoordinator i begge faser 
- Fliser (Pia laver forslag, karin og kim måler op) 
- Blomsterkasser (Pia laver forslag, karin og kim måler op) 
- Pia skal ringe til thomas og spørge om man må udføre forslagene allerede i 2019 

7. Aktionsliste 
- Pia undersøger hvad det vil koste at hyre en konsulent til optegning og ansøgning for 
vejbump og skiltning. 
- Kim har taget kontakt til lyngholm angående defekt brønd og rottehul. 

8. Godkendelse af referat 8. Jan 
- Godkendt 

9. Forslag fra beboer om indkøb af grus og grusbeholdere til parkering 
- Vi fortæller at det er noget beboeren må fremsætte som forslag på afdelingsmøde. 

10. Beboerreferater status og fælles kurs - Husk at se aktionslisten 
- Vi gør som Karin og redigerer beboerreferater sådan at beboer oplysninger fjernes.  

11. Overblik over arbejder der skal udføres i 2019 
- Overgår til marts møde  

12. Evt. 



1. Fremvisning af boliger 
- Husk at gå ind nogle dage før og luft ud og få gang i wc etc. ellers lugter det 

 

 

 

 


