
 

København, den 15/1 2017 
 

 

Referat 
 

Emne: Bestyrelsesmøde i Signalgården 

Data om mødet 
 

Dato: tirsdag den 3. januar 2017 
 

Tid: Klokken 19:30 
 

 

Sted: Bette, Amagerfælledvej 
143, 1-4. 

 

 
Inviterede bestyrelsesmedlemmer: 

 

Bette Søgaard Neistfeldt, Birgitte Berendt, 
Jonathan Schwabe, Axel Boisen og Tove 
Frederiksen 
Samt suppleant Jane Erichsen 
Afbud: Birgitte 

 
 
 

Punkt Dagsorden Bemærkninger 

1) Udgifter siden sidst Ingen udgifter siden sidst. 

2) Gennemgang og 
godkendelse af udkast til 
forretningsorden 

Udkast til forretningsorden blev gennemgået og 

godkendt med nogle ekstra tilføjelser, Bette 

retter den til som aftalt. 

3) Gennemgang af og evt. 
tilføjelse til infoskrivelse til 
nye beboere 

Der var enighed om at rette infoskrivelsen til og 

tilføje tilføjelserne omkring bla. fejl og 

mangelliste, parkering og tv/internet udbydere, 

som Bette havde sendt rundt til bestyrelsen 

inden bestyrelsesmødet. 

4) Dagsorden og referater. Bette fortalte at hun på sidste 

fællesbestyrelsesmøde havde haft spørgsmålet 

dagsorden og referater oppe som punkt, da hun 

gerne ville vide hvordan de andre afdelinger 

gjorde. 

De andre afdelinger sender ikke hverken 

dagsorden eller referater rundt til beboerne, de 

får referatet lagt op på mit 3B. 

Der var enighed om at bestyrelsen gør som vi 

plejer og forsat lægger både dagsorden og 



referater op på vores hjemmeside og sender 

referatet ud til beboerne. 

5) Arbejdsdokument vedr. 
grupperne, det videre 
arbejde 

Jane havde redigeret arbejdsdokumentet, så det 

er nemmere at arbejde videre med. 

6) Information fra formanden - Den reviderede skrivelse fra 3B vedr. den 
interne venteliste i Signalgården er sendt ud fra 
3B d. 3/11 - 16. 
Jeg har bedt 3B om at sende skrivelsen til 
kontakt og skrivelsen er sendt videre til 
Infogruppen, så den også kan blive lagt op på 
vores hjemmeside. 
- Der er blevet sat nye skilte op på 
parkeringspladsen, men der mangler stadig at 
blive sat skilte op på brandvejen, jeg har rykket 
Apcoa parking. 
- Jeg er blevet kontaktet af en beboer som var 
utilfreds med, at dem og deres familie havde fået 
en kontrolafgift på parkeringspladsen. 
Bestyrelsen kan ikke annullere kontrolafgifter og 
hvis man er uheldig at få en kontrolafgift man 
mener er fejlagtig, skal man rette henvendelse og 
klage direkte til parkeringsselskabet. 
Det er vigtigt at man som beboer sætter sig ind i 
reglerne på parkeringspladsen og hjælper sine 
gæster så de får udfyldt dagskortet korrekt. 
Reglerne står under værd at vide på vores 
hjemmeside : signalgaarden.dk 
- En beboer har klaget over problemer med det 
varme vand, det varme vand er koldt så det skal 
løbe flere minutter før det bliver varmt, jeg har 
sendt skrivelse ud til beboerne for at finde ud af 
problemets omfang. 
- Jeg har været forbi og byde velkommen til de 
nye beboere i 143, 1 - 1 og 147, 1 - 6, de har fået 
diverse informationer, jeg har fået deres 
mailadresser og Infogruppen har fået sat dem på 
beboerlisten. 
 

7) Næste mødedato 7/2 - 17. 

8) Eventuelt  - Der blev spurgt til beboermødet om det nye 

http://signalgaarden.dk/


vedligeholdelse reglement og Bette fortalte at 

hun havde talt med Gert, vores driftschef og han 

ville tage det op som punkt på beboermødet i 

foråret og inden da vil Gert afholde et møde med 

bestyrelsen omkring det. 

- Juletræer bliver afhentet til kompost af 

Københavns affaldsservice, Bette som er 

affaldsansvarlig sørger for bestilling og der 

bestilles samtidig afhentning af storskrald og 

cykler. 

- Snerydningsplan 2015/2016 gælder også i 2017 

og den gælder indtil der laves en ny. 

Snerydningsplanen ligger på vores hjemmeside, 

under værd at vide. 

-Ifølge forretningsordenen kan der træffes aftale 

om, at en repræsentant fra bestyrelsen deltager i 

flyttesyn og der var enighed om at bestyrelsen 

godt vil deltage i flyttesyn, flere meldte sig, så 

Bette kontakter Gert for at få lavet aftale med 

ham, så vi fremover får besked når 

flyttelejlighederne skal synes. 

- Vi drøftede problemet med det varme vand og 

aftalte at Bette sender en ny skrivelse ud til 

beboerne. 

 


