
Referat bestyrelsesmøde 2 juli 
 

1. Fremmødte: Ben, Kim og Pia 
 

2. Fraværende: Zakia, Karin 
 

3. Valg af ordstyrer: Pia 
 

4. Valg af referent/renskrevet: Pia/Kim 
 

5. Aktionsliste: 
- Sprunget over 
 

6. Udkast til langtidsbudget (Kim) 
-  A, B, C, D, E, F har Kim skrevet til Thomas omkring 
 

a. Jeg har allerede taget mig af posten for brandalarmer, og fået den fjernet 
i. Fjernet aktivitet 113 konto 116520 

 
b. Oliering af indgangspartier skal den fjernes? Vi har jo snakket om at vi ikke skal oliere 

der, da det er omsonst. 
i. Ja den skal fjernes: aktivitet 2 konto 116110 

 
c. Lysmasteposten skal dobles, da den kun indeholder for en parkeringsplads 

i. Aktivitet 214 konto 116120 skal sættes til 80.000 
 

d. Aktivitet 14 konto 116120 – sættes til 5000 
 

e. Aktivitet 75 konto 116120 – fjernes 
 

f. Disse skal undersøges hos KAB og gøres i samme ombæring som ovenstående meldes 
i. Aktivitet 65 konto 116230 – Løbende vedligehold af tagflader 

- Er dette en nødvendighed på den type tag vi har (tagpap) 
ii. Aktivitet 119 konto 116220 – Vedligehold af træværk på facader 

- Hvilket træværk er dette? Vi har træ/alu vinduer, hvorfor det eneste træ der er, 
er inde i boligen, det skal beboeren jo selv vedligeholde 

iii. Aktivitet 163 konto 116120 – Reparation af defekt frostfri vandpost 
- Er der her tale om den vandpost som ikke virker i fase 2? 

iv. Aktivitet 13 konto 116240 – Årligt eftersyn af El-Tracing på blok F1 
- Hvad indebære dette? Og hvor er denne henne? 
 

g. Undersøge med leverandøren 
i. Aktivitet 67 konto 116260 – Smøring og justering af vinduer (leverandør er 

Casadena) 
 

7. Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde maj 2018 mangler, hvem vil tage opgaven at 
finde det frem? 

a. Pia undersøger hos Sanne 
 

8. Hvordan gik arbejdsdagen 16 juni? 
a. Hvordan gjorde vi 



i. En planche til hver opgave, udførlig og præcis overskrift, med antal personer på 
en opgave. En koordinator på en opgave, får en udførlig beskrivelse af opgaven 
og hvilke ting der skal tages. Planche for en opgave blev fjernet fra væggen når 
den er udført, og der tildeles en ny opgave. 
 

ii. Pause med sodavand og status på opgaverne kl. 11:30 
 

iii. Afslutning med Pizza 
 

iv. Generelt virkede den nye metode som den skulle, og folk var aktive og gjorde 
det de skulle, samtidig med at det virkede til at der var en hyggelig stemning. 
 

b. Hvad kan blive bedre 
i. Maskinskrevne beskrivelser af opgaven 

 
ii. Beskrivelser påsættes planchen så den er til at finde hurtigt 

 
iii. Flere vegetarpizzaer 

 
c. Tilbagemeldinger 

i. Folk var meget positive overfor den nye måde at gøre det på, følte større 
ejerskab 
 

d. Andet 
i. Der blev fundet flere gemte kokainposer i hækken ved parkering fase 1. Det 

henstilles til ved lignende tilfælde at kontakte bestyrelsen og politiet med det 
samme 
 

9. Forretningsorden, alle skal læse den inden (Venter til aug den 6) 
a. Gennemgang 
b. Arbejdsdage, nuværende regler for deltagelse af bestyrelsen. 
c. Ændringer 

i. Turnusordning på arbejdsdage (Forslag Kim) 
ii. Arbejdsdage huskeliste (Kim forslag) 

d. Procedure ved ind og udflyt 
i. Også lagt på hjemmesiden 

 
10. Manglende deltagelse fra bestyrelsen og fravær (Behandles færdigt på BM 6 aug) 

a. Information fra Kim. Det henstilles til mindst at deltage på 75% af møderne 
 

11. Manglende underretning om mail til bestyrelsesmedlemmer 
a. Husk at videregive mails til rette vedkommende, når du passer mailen 

 
12. DVKT – Kontakte dem (Se mail fra Thomas 20/6) 

a. Ben har skrevet mail til DVKT vedr. manglende vedligehold – servicerapport mv. mht. at 
forhandle ny aftale/pris 
 

13. Planlagte opgaver for 2019 skal igangsættes. 
a. Lys i cykelskure (Laybourne skal kontaktes) 

i. Kim Tager den 
 

b. Elskab opgraderes og gøres klar til LED (Laybourne skal kontaktes) 
i. Kim Tager den 

 
c. Tagrender undersøges og evt renses 



i. Afvente 5 års gennemgang da de muligvis også vil se på taget i den forbindelse 
 

d. Etablering af opkørselsramper 
i. Zakia skal sætte gang i denne 

 
e. Sugning af sandfangsbrønde 

i. Pia tager denne (Husk at når leverandør er fundet, så skal vi have dem indført i 
systemerne, så vi kan sende en rekvisition til dem, det kan også være de 
allerede er i systemerne) 
 

14. Afdelingsmøde september den 17. (Behandles færdigt på BM 6 aug) 
a. Hvem sørger for lokaler? 
b. Hvem er på valg/Genopstiller ikke? 

i. Ben 
ii. Pia Bagge 

c. Er der noget fra sidste afdelingsmøde som skal op igen? 
d. Har vi selv nogle forslag som skal arbejdes igennem? 

i. Aflukning af skraldeområder (Karin) 
ii. El standere på parkeringspladser, til elbiler. 
iii. Afgift i forbindelse med manglende deltagelse på arbejdsdag mm. 

 
15. DIV 

a. Mail til fasekoordinatorer samt gruppekoordinatorer om status på hvordan det går i 
grupperne – Ben har sendt en mail til dem 


