
Bestyrelsesmøde 3. november 2022 

Mødereferat 

25. september 2022 

  
  

Til stede:  
Anette, Hanne, Tine, Mads og Jonna 

Fraværende med afbud:  
Stine og Axel. 

 

Dagsorden:  

1. Siden sidst. 
2. Fordeling af bestyrelsesopgaver. 
3. Fordeling af resterende arbejdsopgaver fra arbejdsdagen.  
4. Afslutning af rotteinvasion. 
5. Oprettelse af ap-mail.  
6. Problemer med at aflevere referater. 
7. Ny person til renhold. 
8. Nye arbejdsgrupper. 
9. Forretningsorden til afdelingsbestyrelsesmøde. 
10. Evt. 

1: Siden sidst:  
- Vi er blevet indbudt til opfølgende workshop om udvikling af Hørgården. Det er 23/11 i A-
huset. 
- Status på regning for beboers dør! Der er også en anden sag om en dør. Jonna undersøger 
begge sager.  
- I forbindelse med gennemgang af Genvex, så skal vi have undersøgt, om firmaet også renser 
skakter og vasker solceller.  
- Vi mangler en opfølgning på Grøn Gruppe. 
- Alle beboere har fået træbehandlet deres facader.  
- Der er stadig et arbejde i gang med at få lavet terrasser. Seneste nyt er at Byggeskadefonden 
vil have dokumentation for vores eget vedligehold af terrasserne. Vores kundekonsulent 
Henriette vil tage det op med Christian, og vi påpegede naturligvis, at vi IKKE selv kan 
vedligeholde under terrasserne. Mere følger… 

2: Fordeling af bestyrelsesopgaver:  
Jonna ønsker, at opgaverne i bestyrelsen bliver fordelt mere ligeligt, fordi en stor del af 
arbejdsopgaverne de sidste år har ligget hos formanden.  
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Hvis man går til en opgave på bestyrelsesmailen, så følger man den til dørs, medmindre andet 
bliver noteret.  

Opgaver: (Foreløbigt) 
Mads – udsende dagsorden en uge før bestyrelsesmøde samt sende referater videre, så de kan 
blive uploaded til Signalgårdens hjemmeside. 

Fordelingen af bestyrelsesopgaver bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. Inden da 
indsender bestyrelsen forslag til hvilke opgaver der skal fordeles.  

3: Fordeling af resterende arbejdsopgaver fra arbejdsdagen 
Der var 18 husstande der ikke deltog i arbejdsdagen. 

Udestående arbejdsopgaver:  
Hegnet i hækken ud til Amagerfælledvej, overdækning af storskraldsrummet, renset trappe ved 
143, grønt affald fra arbejdsdagen skal bortskaffes, cirklerne i gården kantskæres 

Opgaverne fordeles således:  
- Hegnet ud til Amagerfælledvej:  
- Overdækning af storskraldsrummet:  
- Trappen ved 143 renses:  
- Grønt affald fra arbejdsdagen skal bortskaffes:  
- Cirklerne i gården kantskæres:  

Jonna sender besked ud til de pågældende inkl. en deadline. 

4: Afslutning af rotteinvasion 
Christian fra KAB vurderer, at udgiften kan løbe op i 30.000kr.  

5: Oprettelse af ap-mail 
Jonna har indsendt bestyrelsesmedlemmernes oplysninger, så de sidste kan blive oprettet og få 
adgang til den fælles bestyrelsesmail.  

6: Problemer med at aflevere referat fra afdelingsmødet:  
Mads sørger for, at der bliver indhentet en underskrift hos Flemming Løvenhart. 

7: Ny person til renhold-gruppen 
Bolig 135B bliver tilknyttet renhold. 

8: Nye arbejdsgrupper 
Grupperne fungerer ikke. 
Hanne foreslår, at bestyrelsen kommer med et nyt forslag til, hvordan vi kan arrangere os 
smartere, og vi kan søge inspiration hos andre AlmenBolig+ afdelinger som f.eks. Langhusene.  
Medlemmerne af bestyrelsen sender hver især forslag til, hvordan det kan sættes sammen. 
Forslagene sendes til Mads. 
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9: Forretningsorden til afdelingsbestyrelsesmøde 
Bestyrelsen vil gerne have en forretningsorden, hvor man bl.a. kan notere faste opgaver, som 
fordeles i bestyrelsen.  
Hanne undersøger, om bestyrelsen kan beslutte en forretningsorden, eller om det er noget, der 
skal forbi afdelingsmødet.  

10: Evt:  
- Hvad er inkluderet i vores betaling til KAB? Hvad dækker Henriette og Christians opgaver i 
forhold til Signalgården, og hvad skal vi betale for opgaver ved siden af.  

Næste møde: Julemøde 20. december kl. 17.30 hos Jonna. 

 


