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Punkt Emne Beskrivelse 

1 Siden sidst Hanne og Jonna har været på seminar omkring 
verdensmål og KAB. 
Derudover har de været på udflugt til en anden 
boligafdeling i høje gladsaxe. 
 
Stine har været på Bestyrelsesuddannelse. 
 
Bente skal på kursus torsdag 20/2 
 
Der har været ERFA møde i almenbolig+, dog 
har ingen fra Signalgården været til det. Grundet 
manglende invitation. Send ny email adresse 
 
Der er kommet nye beboere i 145K - 
Velkommen til! Der er ingen andre til- eller 
fraflytninger. 
 

2 Fejl- og Mangel Udvalg Der er snart nyt møde i gruppen 
Fejl- og mangel udvalget har været rigtig meget i 
gang, der er enkelte boliger der skal 
gennemsynes (disse beboere er varslet) og det 
påtænkes at arbejdet omkring genvex og afløb 
snart påbegyndes. 

3 Skraldeudvalg Skraldeudvalget svarer Dea, der er igang med 
ansøgning til dispositionfonden har efterspurgt 
yderligere oplsyninger. Skraldegruppen svarer 
Dea på dette. 
 

4 Råd i terrasser Vi afventer pt tilbud. Ligger hos 3B/KAB 
Der har været 3 firmaer ude for at kigge 

5 Udendørsbelysning Elektrikerne er stadig igang - Der skal følges op. 
Signe ringer igen 19/2  
Evt. forespørge kopi af kablinger.  
UPDATE 26/2 til pkt 5: 
De har ikke været i gang pga følsomme 
måleinstrumenter der ikke kan tåle regn. 
Dog er lyset på parkeringspladsen nu fikset. De 
to standere ved CAS er taget fra og kan ikke lige 
komme til at virke. Elektrikeren går videre til KAB 
omkring hvad der skal ske og hvem skal betale. 
De standerlamper der ikke virker mangler 
lyskilder. Der har foreligget en plan over de 
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nedgravede ledninger fra 2010/2012 fra 
Dominia, dog har elektrikeren i samme 
ombæring fortalt at den ikke er korrekt. 

6 Ny arbejdsdag Der skal planlægges en ny “ekstra” arbejdsdag  
Opgaver:  
Gruppe til Gruppestruktur (man kan ryste posen 
som man vil) Tænketank. 
Skrue plader fast og gennemgå for manglende 
skruer 
Vask af dagsrenovation 
Ukrudt 
Evt opstilling af hegn til storskraldsrummet 
Fjernelse af byggemateriel fra storskraldsrum 
Spuling af svalegangen 
Rensning af fliser i gården for pest og alger 
 
Man må godt tænke over arbejdsopgaver 
 
Hjemmeside skal opdateres med dato 
 
Forslag fra beboer om alm arbejdsdag i Maj i 
stedet for April så man kan gå hjertestarter tur. 
26. april kl 10 bliver næste arbejdsdag. Kommer 
man ikke til denne arbejdsdag så er det 
obligatorisk at gå til hjertestarter indsamling d. 3 
maj. 
https://landsuddeling.dk/ 

7 Markiser Godkendelse endelig modtaget og der skal laves 
ansøgning til teknik og miljøudvalg. 
Der bliver lavet en ansøgning og sendt ind. En 
teknisk beboer hjælper med ansøgningen. 
 

8 Varmecentral Vi har haft møde med Samdrift vedr. 
varmecentralen omkring drift og priser. Der skal 
følges op på dette. Ny mail sendt 18/2 

9 Storskrald     
 

Der skal følges op vedr. regler og sendes ud til 
beboere. 
Byggemateriel og tekstiler må fx. IKKE kommes i 
storskraldsrummet. 
 
Vi indhenter tilbud for at få mere afskærmning 
på storskrald så vi slipper for at folk hopper ind 
iver og roder. Det er ikke fordi folk ikke må tage 
ting derinde fra - men ofte glemmer de at rydde 
op efter dem selv. Jonna kigger på dette. 
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10 Evt + næste møde Hvem vil skrive noget om pavillon/container på 
P-plads - Axel tegner og fortæller på et senere 
tidspunkt.  
 
Ledige lejligheder, for lang tid mht 
genudlejning. Vi gør ikke mere omkring dette 
pt. det lader til at det kun er de store 
lejligheder der er svære at udleje. 
 
Gennemgang af gamle rek. i UNIK 
 
Kursus i UNIK. Signe & Hanne tager på kurset 
 
Ballofix Håndtag i 137 - Der skal følges op 
igen igen igen. Holmgren VVS 
 
Ny formand? 
Signe fortsætter ihvertfald indtil næste 
afdelingsmøde så vi ikke skal ud i XOmøder. 
Indtil da bliver opgaverne fordelt ud og Signe 
kan tænke over om hun vil trække sig. Hun er 
rigtig glad for at være med i bestyrelsen, så 
måske en pause bare er det der skal til. 
Næste møde er 24/3 hos Hanne 

   

 


