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Best. Møde 2- 2021-12-02 

 

Bestyrelsesmøde 30 nov. 2021 

Emne: Bestyrelsesmøde i Signalgården 

 

Dato: 30. november 2021 

Tid: Klokken 19:30 

 

Sted: Amagerfælledvej 145 g 

 

Inviterede bestyrelsesmedlemmer: 

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

Afbud. Tine, Natacia og Stine 

 

 

1 Godkendelsen af 
dagsordenen 

 OK 

2 Siden sidst Nye p billettet: 

Vi får nye p-billetter, fordi de gamle er ved at udløbe. 
Vi skal selv udfylde, hvem der udsteder p-billetten. 
HUSK at udfylde – ellers er p-billetten ikke gyldig. 
Det er godkendt af KAB.  

 

Unik kursus: 

Anette har været på kursus i KAB, så hun lærer at 
bruge systemerne. Anette er kasserer, så det 
handler bl.a. om at kunne godkende faktura, 
rekvisitioner osv.  

3 Udgifter siden sidst - 772 til Halloween. 

- 1000kr i kontanter til en 
kassebeholdning. 

- 122 til parkering til Anette for at 
deltage i konference.  

4 snerydningsplan Driften tager ikke længere vores snerydning. 
Vi har talt med dem, og der er ikke noget at 
gøre. Vi skal stå for det selv i fremtiden.  

              

Axel kigger på vores snerydningsmaskine, så 

vi sikrer os, at den fungerer.  



 

Alle beboere i stueetagen skal ordne foran 

egen lejlighed. Sneen skal stampes, og så 
skal der sand på. Sandet kommer fra 

sandkassen, for der skal alligevel nyt sand i.  
Der bliver sendt brev/mail ud til alle beboere.  

Vi skal også ordne parkeringspladsen, og det 

skal gøres med maskinen.  

Beboere på 1. sal skal ordne områderne foran 

postkasserne. Beboerne fordeler selv, hvilke 
dage hvem ordner hvad.  

Axel laver et forslag til snerydningsplan.  

Udgangspunktet er at Axel tager sig af 
parkeringspladsen.  

5 Arbejdsgrupperne Bestyrelsen foreslå, at vi danner nye grupper i 
foråret. Der er alt for mange, der ikke ved, 

hvilken gruppe de tilhører. Nu har beboerne 
mulighed for mere aktivt at vælge, hvilken 
gruppe de gerne vil tilhøre.  

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

7 Digital afstemning Den digitale afstemning kan bruges både på 
fysiske afdelingsmøder, og det kan også 
bruges, hvis der skal stemmes om et enkelt 
større indkøb.  

KAB har et system, vi kan bruge.  

Anette undersøger mulighederne.  

8 Nye køkkener Det kunne være en mulighed at drøfte dette 
på næste afdelingsmøde, om vi skal 
undersøge, om der er mulighed for noget 
finansiering gennem KAB.  

Anette undersøger, om der er mulighed for 
det gennem KAB.  

9 Lukning af 
storskraldsrummet 

Det handler ikke om en decideret lukning af 
rummet. Det handler om at dække det af 



helt op til taget.  

Vi har modtaget et tilbud på ca. 30.000 + 
moms. Det er egentlig godkendt af en 
tidligere bestyrelse. Jonna kontakter 
håndværkeren igen for at høre, om tilbuddet 
stadig gælder, eller om prisen er blevet 
markant ændret.  

10 CTS tilslutning Der skal være netadgang til vores 
varmesystem, så systemet kan blive styret 
fra KAB.  

Der er blevet lavet aftale med en tekniker 
om at komme forbi og give et tilbud på, hvad 
det vil koste at etablere det. Det bliver 
formentlig fra Aarhus Bolignet eller WOW.  

WOW har muligvis allerede en boks i vores 
varmecentral, så det kunne være også en 
mulighed.  

Jonna har kontakt med både Aarhus Bolignet 
og WOW. 

11 Nye brandalarmer Brandalamerne i lejlighederne er 10 år 
gamle, og levetiden på alarmerne er 10 år, så 
vi skal have set på en evt. udskiftning.  

Jonna undersøger, hvad mulighederne er for 
udskiftning, betaling osv.  

12 Trailer på p-pladsen Så længe der er plads til alle beboere, så 
anser bestyrelsen det ikke for et problem.  

13 Eventuelt Intet at bemærke 

  Referant  Mads Jensen 

 

 

Næste møde 11 januar 19,30 hos Mads 145 G 



 


