
 

Bestyrelsesmøde 

Emne: Bestyrelsesmøde i Signalgården 

Data om mødet 

Dato: dag, den 19/11-2021 

Tid: Klokken 19:30 

 

Sted: Amagerfælledvej 135 c 

 

Inviterede bestyrelsesmedlemmer: 

Jonna, Tine, Axel, Anette,Stine, Mads og Natacia  

Afbud. Axel og Natacia 

 

1 Siden sidst Første møde efter afdelingsmødet 31 
september 2021 

2 Konstituering. Bestyrelsen konstituerede sig sådan 

Formand Jonna Danielsen 

Kasserer Anette Amalou 

1. suppliant Mads S Jensen 

2. suppliant Natacia Dupont 

3 Udgifter siden sidst 799,00 indkøbt office pakken til best 
computer 

775,00 forplejning før afdelingsmødet 

152,00 drikkevarer til afdelingsmødet 

249,00 gave til dirigent 

4 Fejl og mangler Terrasserne:                

Christian var forbi den 19 i anden anledning, 

og han kunne meddele, at overslaget over 
arbejdet, og pris var ved at være 

færdigudarbejdet.  

Han bad om navnet på den tømrer, der 
tidligere har udbedret nogle terasser, så 

håber der sker noget meget snart 

Fuger på badeværelset: 

Jonna rykker for håndværkernavn 

5 Arbejdsgrupperne Alle beboerne i stuelejlighederne har, i forhold 

til lejekontrakten, pligt til at holde området 
der er i umiddelbar nærhed af egne indgange 
fri for ukrudt, og andet. 

Grøn gruppe 

Forslag om en liste 0ver et antal arbejdsdage. 

Alle fra grøn gruppe skal melde tilbage hvilke 
dage de kan.  

6 Vedtagne forslag fra 
afdelingsmødet 

Alle ændringer er blevet sendt til Henriette, 
og vi forventer de ligger på Mit KAB 



7 Digital afstemning På næste møde vil vi diskutere digital 
afstemning 

8 Ønske om extra ordinært 
afdelingsmøde 

En beboer havde bedt om et ekstra ordinært 
afdelingsmøde, da vedkommende var 
forhindret i at deltage i det ordinære. Dette 
ville bestyrelsen ikke imødekomme, men 
beboeren kan selv mulighed for at  skaffe 
25% af beboere bag ønsket, for at dette skal 
kunne lade sig gøre 

9 Hundehold Hvis man vil have hund, skal man ansøge om 
dette, inden man skaffer sig hunden. Hunden 
skal være chippet og vaccineret. 

Derudover vil bestyrelsen bede om 
dokumentation for at de er det 

Det handler ikke om tilladelser som sådan, 
blot at der er styr på hvilke dyr der er i 
ejendommen, og om de lever op til diverse 
regler og krav 

10 Bestyrelsesmøder  Som udgangspunkt holdes der 
bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i hver 
måned 

10) Eventuelt Arbejdsdag første søndag i april 2022 

Nyhedsbrev  

Bestyrelsen undersøger om der er 
lovhjemmel til at opkræve ex. 500 kr af de 
beboere, der ikke opfylder deres arbejdspligt 

Signalgården fylder 10 år den 1./12-2021. Vi 
undersøger om vi evt. skal invitere på gløgg 
og æbleskiver 

Bestyrelsen undersøger om det er 
muligt/lovligt at  sætte låger op, for at 
forhindre fremmede adgang til gården 

 

Referent  Mads 

Næste møde 30/11-2021  

 


