
 

                                                                                                                                           København, den 12/6 2017 
 

 

Referat 
 

Emne: Bestyrelsesmøde i Signalgården 

Data om mødet 
 

Dato: tirsdag den 6. juni 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 

 
  Afbud: Birgitte Berendt 
 
 

 

 
 

Punkt Dagsorden Bemærkninger 

  Bette indledte mødet med at fortælle, at 

bestyrelsen kort før bestyrelsesmødet desværre 

havde fået en mail fra Birgitte, som meldte fra til 

bestyrelsesmødet og informere om at hun 

desværre bliver nød til at trække sig fra 

bestyrelsen, da hun har alt for meget om ørene. 

Det er bestyrelsen kede af, Birgitte har bakket 

godt op om bestyrelsen og været en rigtig  god 

støtte og vi takker Birgitte mange gange for 

hendes arbejdsindsats og den tid og energi hun 

har lagt i bestyrelsen. 

Jane er som 1. suppleant blevet kontaktet og 

konstitueret som bestyrelsesmedlem indtil 

beboermødet d. 14/9 - 17 og Anette er ligeledes 

blev kontaktet og er 1. suppleant indtil 

beboermødet d. 14/9 - 17.  

1) Udgifter siden sidst Ingen udgifter siden sidst. 



2) Markvandring Bestyrelsen gik en tur rundt på vores område, 

umiddelbart var der ikke så meget at bemærke. 

Vi skal have drøftet med Gert hvad vi gør med 

afløbsrøret på skuret i 135K og vi vil gerne have 

lukket de to huller i hækken imod brandvejen, 

Bette kontakter Per fra Hørgårdens bestyrelse for 

at høre om vi må beplante de to områder. 

Derudover må vi desværre konstatere at en del af 

træerne i gården og på vores fællesområde har 

fået en meget hård medfart og barken er blevet 

beskadiget af børnenes voldsomme leg. Mange 

terrasser og de vandrette samt lodrette flader på 

væggene rundt om terrasserne og halv væggene 

på svalegangene trænger til at få en kærlig 

omgang. Bette skriver ud til beboerne.  

3) Forplejning til budgetmøde Vi aftalte at bestille smørrebrød, sandwich eller 
lignende, Bette skriver rundt til bestyrelsen samt 
Gert og Louise og Bette sørger for en samlet 
bestilling og indkøber diverse. 

4) Information fra formanden - Det har været et par stille måneder, sidste 
bestyrelsesmøde blev aflyst da der ikke var 
punkter til dagsordenen. 
- Jeg har skrevet til Lars, 3B byg ang. 
badeværelsesdøre der krakelerer og problemer 
med vores køkkenafløb, da jeg ikke mener 
problemet er løst ordentligt. 
- Jeg har skrevet til Lars, 3B byg og rykket for 
status vedr. Genvex/ventilationssystemet og 
trinlyd. 
- En enkelt beboer har modtaget forkert 
afkrydsningsskema og har efter flere 
henvendelser til 3B henvendt sig til bestyrelsen, 
så jeg har kontaktet Lars, 3B byg for at få 
problemet løst. 
- Jeg har sendt en skrivelse ud til beboerne om 
forældreansvar, da der desværre har været flere 
uheldige episoder med voldsom leg i gården, på 
vores fællesområder og på Grønningen. 
- Jeg har skrevet en del ud ang. K21 beslag i 
overskabe fra HTH, men de 3 overskabe på den 
ene side i vores køkkener som var standard ved 



indflytning, er ikke hængt op med K21 beslag, så 
vi har intet at frygte. 
Dog skal I være opmærksomme på at få tjekket 
beslagene i HTH overskabe som I evt. selv har 
indkøbt og opsat efter indflytning. 
- Jeg har klaget til Grønt Team i serviceteamet, da 
de var meget længe om at komme i gang med at 
slå græsset på Grønningen og området på 
grønningen ikke holdes lige så pænt som 
tidligere. 
- Jeg har som affaldsansvarlig klaget over 
skraldemanden til Københavns affaldsservice, da 
vores dagrenovationscontainere ikke tømmes 
ordentligt, men flere gange kun er blevet tømt 
halvt og efterladt mere eller mindre halvfyldt 
med rester af skrald i bunden. 
- Jonathan og jeg har været til Fælles 
Bestyrelsesmøde og jeg er gået med i et udvalg 
omkring parkering. 
- Jeg har fået kontakt oplysninger på Per fra 
bestyrelsen i Hørgården, så vi kan få gang i en 
dialog omkring Grønningen.  
- Jonathan og jeg har været til Åbent hus i 3B 
omkring fremtidens drift i 3B. 
 Der skal i de kommende år frem imod 2020 
spares på driftsomkostningerne, det er et krav fra 
regeringen for at holde huslejen nede, det 
betyder at man i 3B afdelinger nok skal handle og 
samdrifte væsentlig mere end man gør i dag, men
da vi allerede er med i samdriften er vi på forkant 
med det. 
- Hele bestyrelsen er blevet inviteret til 
Netværksmøde i Almenbolig+. 
 

5) Næste mødedato 22/8 - 2017. 

6) Eventuelt  Axel bliver nød til at trække sig fra styregruppen 
for nybyggeriet, da mødetidspunktet  desværre 
ligger så uheldigt at han ikke kan nå det pga. 
trafikken. Tove tager over og får mødedatoerne 
af Bette. 
Jonathan laver Birgittes referat fra sidste 
bestyrelsesmøde færdig og overtager opgaven 
med dagsorden og referat. 
Vi ændrer proceduren for dagsorden, så 



bestyrelsesmedlemmerne skal fremover skrive til 
kontakt inden d. 20 i måneden hvis de har 
punkter til dagsordenen. 
Bette vil som affaldsansvarlig gerne bestille 
rengøring af dagrenovationscontainerne, men 
mangler oplysningerne vedr. betalingen, det 
drøftes med Gert til budgetmødet d. 13/6 - 17. 
Fremover bestiller Bette afhentning af storskrald 
så det afhentes ca. hver 14. dag i ulige uger. 
Beboerne opfordres på det kraftigste til at 
respektere skiltningen og IKKE  smide tøj, sko, 
dyner, puder osv. ind i storskraldsrummet.  
Der blev spurgt til reglerne omkring den interne 
venteliste i Signalgården, da der er beboere der 
er i tvivl om hvordan det foregår. Alle lejligheder 
både internt og eksternt tildeles efter højeste 
anciennitet/laveste medlemsnummer, så det 
afhænger af hvornår man har meldt sig ind i 3B 
og positionen i køen kan derfor ændre sig hvis 
andre kommer af eller på. 

 


