
Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 6. marts. 2018 kl. 19.00 

 

1. Fremmødte 
a. Kim, Zakia, Asger 

2. Valg af ordstyrer 
a. ingen 

3. Valg af referent 
a. Kim 

4. Godkendelse af referat 5. dec. 2017 (Asger) 
a. Referat er blevet væk, Asger prøver at genskabe 

5. Godkendelse af referat 9. jan. 2018 (Sanne) 
a. Godkendt 

6. Godkendelse af referat 6. Feb. 2018 (Sanne) 
a. Mangler stadig, venter til næste møde 

7. Arbejdsdag 18. Marts 2018 
a. Slutter kl 14 
b. Basket placeres ved 45-47 og kan derfor flyttes ud på fx persillevej eller omkring 

for at spille – der holder biler i den anden ende og er derfor mere risikabelt 
c. Kim Laver revideret liste over arbejdsopgaver på arbejdsdag marts og april 

8. Ekstraordinært afdelingsmøde 
a. Dette er ikke nødvendigt da vi har lavet det hele på en sådan måde at vi rent 

faktisk selv kan bestemme om lånet fx skal køre over 3 eller 5 år. Asger vil gå 
videre med tilbuddet og få det efterset af KAB jurister for så at gå videre med 
projektet.  

9. Dato for service på vinduer og døre 
a. Zakia sender beboernes nye mailadresser og navne, Kim sender mail til service 

udbyderen 
10. For stejl indkørsel til p-plads: Jeg har lige fået skrabet bunden på bilen og endt med en 

dyr regning. Flere beboere i fase 2 har fået skader på bilen. Jeg foreslår at vi bestiller en 
asfalt-rampe. Hvis indkørslen i fase 1 p-plads også er for stejl, foreslår jeg at det også 
udføres der (Zakia) 

a. Zakia undersøger nærmere 
i. indhenter tilbud på 6 ramper 
ii. Finder ud af om der skal ansøges hos kommunen 
iii. Finder ud af om det kan køre over konto 115 allerede i år eller om 

det skal på konto 116 og dermed med i næste års budget som følge af en 
markvandring. 

11. Evt 

 


