
Dagsorden  14/8 2018 
 

Mødedato 14/8 2018 Kl. 19:00 –  

Sted Hos Anette 

Deltagere Bente, Lucy, Jonna, Signe, Anette, Bo 

Afbud                     

 

Punkt Emne Beskrivelse 

1 

 

Opfølgning fra tidligere 

møder – mangler?: 

Fra vores tidligere bestyrelsesmøder skal der følges op 

på: 

Brandmåling/sikkerhed. Brandteknisk firma var ude og 

kigge på udebeklædning. De 17K skal dækkes af 3B. 

Ligger også hos BYG. Udenfor overholder ikke 

brandreguleringen der hvor der har været brand. Der 

skal laves en større undersøgelse – den er placeret 

inde hos BYG. Gert havde lovet at de brandbare plader 

ville blive skiftet til ubrandbare plader, men der er tvivl 

herom (endegavlen). Tage brandskel ml. lejlighederne 

når der bliver lavet brandmåling på endegavlen. 

Bente – følger op 

 

137 - 147 Cisternerne, der er ikke mulighed for at tilgå 

cisternerne. Cisternen ligger under nabolejligheden så 

væggen skal rives ned ved fliserne, eller igennem 

nabolejligheden. Der skal tjekkes op.  

Lemmen skal laves efter VVS’erens anvisninger. 3BYG 

skal gøre det. (Dette kommer ind under når de laver 

Genvexen) 

Signe tager det op med Lars. (ligger hos 3B – 

generel fejl/mangler) 

 

Tjek op på evt. BWT kalkblødgører der kan sættes på 

Ventilen/vandet. 

Hanne tjekker op 

 

Renholdelsesgruppen fungerer ikke. 

Kan vi sende påmindelser ud. 

Vi vil prøve at sende reminders ud. ”husk aftale med 

din makker” 

Bo vil kigge på at lave reminders. 

Vi laver en testperiode på 3mdr (sommeren over) 



 - Er der nogen update på dette? 

- Vi skal have fulgt op med grupperne hvordan det 

fungere med de nye tiltag. 

Signe sender mail til grupperne om alt går som det 

skal 

 

Er vores forretningsorden opdateret vedr. suppleanter?  

Signe var tovholder, men har ikke fulgt op. Tjekker lige 

op igen 

 

Hvordan går det med udvalgene? 

Skraldeudvalg – går skidegodt 

Fiberudvalg har haft møde og har snart møde igen 

Byggeudvalg – skal til at mødes op 

 

2 Døre og skodder der 

hænger 

Vi skal have afdækket hvor stort problemet egentlig er. 

Tovholder : Bo er igangsætter til nyhedsbrevet.  

 

3 Brandalarmer Vi skal have spurgt Sven procedure vedr. 

brandalarmer, hvor ofte skal de tjekkes, hvornår etc. 

Tovholder : Bo er igangsætter til nyhedsbrevet. 

I forbindfelse med Genvex sender vi en reminder ud 

hvor vi opfordrer til at tjekke op på at brandalarmerne 

virker. 

 

4 Møde med Samdrift/Sven Vi skal have fulgt op på økonomien i at være en del af 

Urbansamdriften. Hvad får vi reelt for det vi betaler til? 

Betaler vi bare til at de ringer efter en håndværker eller 

er det deres ”blå mænd” der kommer ud? 

Tovholder : Signe m.m. 

Der skal følges op på rekviration til eksterne firma -  

Datoer for møde med dem. 21+23+27+30 

Signe skriver ud til samdrift og Sven hvornår de 

kan.  

5 

 

Afdelingsmøde Hanne kontakter ordstyrer 

 

6 Evt. Mail fra beboer  

Grillforbud -> beboere opfordres hermed til selv at 

følge med inde på hbr.dk 

Der er enkelte beboere der har været i tvivl vedr. 

information om brand- & vandforbud, bestyrelsen 



henviser til hvor informationen kan findes og det er 

beboerens pligt selv at holde sig orienteret. 

 

Arbejdet med Genvex skulle gå i gang midt/sidst i 

august. Hvis der ikke er mere info omkring 

påbegyndelse skal der rykkes for det ASAP start 

september. Tovholder: Signe. 

 

Lucy Love skal være med i Vild Med 
Dans d. 7/9 

 

På et møde er det blevet fortalt at der er blevet 

investeret i nøglebokse til alle så hvis der er 

håndværkere hvor alle skal have lavet det samme kan 

beboerne bare smide nøglen ind til håndværkeren. 

- Tages op på et møde. – hvad kostern!? Hanne 

tjekker priser. 

 

Fællesarbejdsdagen d. 19/8 kl 13 (for dem der ikke var 

der sidst) 

”Grus fjernes” kommer til Oktober 

Der skal slibes, males, tages ukrudt og fejes ved 

cyklerne.  

Evt. indhente et tilbud for at finde ud af hvad det koster. 

 

7 Udgifter siden sidst. Hækkeklipper 

Hylder til varmecentral + ting til arbejdsdage 

8 Næste møde d. 13/9 hos Signe kl 18.30 

 


