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Referat  Bestyrelsesmøde 30/9 2019 
 

Mødedato 30/9 2019 Kl. 18:30 – 20:30 

Sted 145H 

Deltagere Axel, Signe, Jonna, Stine, Dea & Bente 

Afbud                    Hanne  

 

 

 

 

Punkt Emne Beskrivelse 

1 

 

Ny bestyrelse.  

Konstituering 

Bente forsætter som kasserer 

Vi bruger nuværende forretningsorden og denne sen-

des rundt til nye bestyrelsesmedlemmer. 

Signe er referent for dagens møde. 

2 Siden Sidst Vi har afholdt Afdelingsmøde 

Der har været diverse kurser i KAB ifht Hjemmesiden 

og UNIK – det system vi skal bruge når vi udtræder af 

Samdriften. 

Udgifter siden sidst: Nøgleboks og sensor + mad og 

div. til afdelingsmødet. 

Tilbagebetaling for en dobbeltbetaling.   

3 Dispositionsfonden - Skrald Dispositionsfonden er en almen bolig opsparing det er 

pålagt alle almene boligforeninger at betale ind til. 

Der er mange ubekendte i fremtidens budget.  

Derfor vil det være en god ide at se ind i flere mulighe-

der for finansiering af et nyt skraldeområde. 

Dea kigger ind i ansøgning til Dispositionsfonden. 

 

4 Dispositionsfonden - Tom-

gangsleje 

https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejle-

dende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-

raad/vejledende-udtalelser/2019/5/dispositionsfondens-

daekning-af-lejetab/ 

 

Signe hører med 3B om man skal ansøge selv eller det 

sker automatisk? (evt. Line) 

Bente kigger på regnskabet 

5 Fejl og Mangeludvalg Der har været gennemgang af genvex – afventer rap-

port. 

Irrerede rør hos 85% af lejlighederne 

Fejl og mangeludvalget tager den videre med Lars og 

https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2019/5/dispositionsfondens-daekning-af-lejetab/
https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2019/5/dispositionsfondens-daekning-af-lejetab/
https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2019/5/dispositionsfondens-daekning-af-lejetab/
https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2019/5/dispositionsfondens-daekning-af-lejetab/
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Henriette. 

Afventer stadig svar vedr. rådnende terrasser. 

6 Arbejdsdag 6. oktober 10.30 

Intet XO møde 

Tema-dag vedr. ny gruppestruktur. Tænk gerne i forve-

jen 

Motionering af haner 

Tjek af filtre – Genvex 

Div. el arbejde (Bo) 

I skruening af løseplader 

Hvis grupperne har nogen store opgaver skal de melde 

ind så det kommer med på arbejdsdagen. 

ukrudt mellem fliser 

Rensning af svalegange 

Evt. hønsenet eller anden løsning for at aflukke stor-

skrald. 

Bente køber ind til grillning  

Husk afkrydningsliste. 

Tovholdere mødes kl 10 

7 Antennebudget og henlæg-

gelser 

Line har sendt kontrakten til os vedr. ejerskab. 

Aftalen er fra 2010 og vi ejer kablingen. 

8 Kontakt til Samdrift + Kun-

dekonsulent i KAB 

Vi henstiller til at al kommunikation til KAB/Samdriften 

går gennem bestyrelsen. 

Vi betaler for timer til KAB og hvis man som beboer 

selv kontakter samdriften for rekvirering af håndvær-

kere vil denne regning påligge beboeren selv. 

 

bestyrelsen CC på mails fra udvalgene 

Struktur i nedsatte udvalg vedr. kommunikation til/fra 

- når vi nedsætter udvalg skal vi tale om den kontakt-

struktur der skal være. 

9 Snerydning Samme plan som sidste år indtil videre 

10 Skraldeudvalg  

11 Evt. Problemer med @signalgaarden.dk mails efter den nye 

hjemmeside er lanceret. Burde være i orden nu. 

 

Smock gennemgang. Burde være nu. Hvad gør de 

egentlig? Kigge på serviceaftalen. Skal opgaven ligge 

hos servicegruppen? Signe kigger på dette. 

 

Servicegruppe: 

Allan er pt. ene i servicegruppen. 
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Han beder om at købe toiletdimser hjem så vi har lig-

gende.  

Vi spørger ud på arbejdsdagen om der er nogen der vil 

være med i servicegruppen. 

Vi kigger ind at lave en læsning vedr. bl. Batterier. 

Varmecentral – Vi ser hvad behovet er for et kursus i 

dagligt vedligehold. Vi forventer en overlevering fra 

Samdriften.  

 

Skralderum og Skrald 

Tøj og Medicin rester hører ikke til i storskrald. 

Mad tiltrækker rotter 

Signe sender mails ud til et par beboere + infomail 

skrald. 

 

11 Næste gang Hos Jonna 

18. november 18.30 

 

   

   

   

 

 

 

 


