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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  4/4 2018 
 
Mødedato 4/4 2017 Kl. 18:30 – 21 
Sted Hos Jonna 
Deltagere Jonna, Bette, Hanne, Signe, Bente, Annette, Lucy, Bo 
Afbud                    Ingen 
 
 
 
 

Punkt Emne Beskrivelse 
1 
 

Byggesag Bette kommer kl 18.30 og svarer på vores spørgsmål 
vedr. Byggesagen. 
 
Der er 3 grupper af fejl og mangler: 

1. De generelle, 2. dem som de enkelte beboere 
har indrapporteret via afkrydsningsskemaer 3. samt 
udendørs fejl og mangler. 
 
Lars skal følge op på de ting, der ikke er generelle 
fejl og mangler = Afkrydsningsskemaer og uden-
dørs fejl og mangler. 
Lars har lovet at sende afkrydsningskemaerne fra 
de enkelte lejemål til os samlet. Her skal der følges 
op. 
 
Lugtgener er ikke kun fra Genvexen, men som tidli-
gere nævnt også alm. skel mellem hver lejlighed. 
 
Støjgener: Der er ikke lavet tests i alle lejlighe-
derne. Rapport for støjmåling ligger på kontakt. 
 
Glasforsikringen skal på vores husorden (Jonna vil 
måske tage den?) Se også referatet fra 1/3-18) 
 
Brandmåling/sikkerhed. Brandteknisk firma var ude 
og kigge på udebeklædning. Ligger hos 3B BYG. (I 
forbindelse med den brandrapport, som blev udar-
bejdet i  
forbindelse med branden ved trappeopgangen, har 
vi fået 
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lovning på, at der skulle laves en lignende rapport, 
som også 
ligger ved 3B Byg/Lars, som der ligeledes skal ryk-
kes for dette. Vi er 
også blevet lovet at denne rapport dækkes af 3B) 
Trappesiden/endegavlen udenfor overholder ikke 
brandreguleringen, der hvor der har været brand. 
Der skal laves en større undersøgelse – den er pla-
ceret inde hos BYG. Gert havde lovet at de brand-
bare plader ville blive skiftet til ikke-brandbare pla-
der, men der er tvivl herom. Brandskel ml. lejlighe-
derne skal medtages, når der bliver lavet brandmå-
ling på endegavlen. (Det giver bedst 
mening, hvis der blev kigget på brandskel mellem 
de enkelte 
lejligheder, når de er ude for at se på rørføringen, 
som er en af 
de generelle fejl og mangler. Der har de alligevel 
adgang til 
lejlighederne. 
 
137 - 147 Cisternerne, der er ikke mulighed for at 
tilgå cisternerne. Cisternen ligger under nabolejlig-
heden 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. 
 
Tjek op på evt. BWT kalkblødgører der kan sættes 
på Ventilen/vandet. 
 
 

2 Grupper Alle grupper er inviteret til Bestyrelsesmødet d. 4/4 kl 
19.30 – Grøn kommer ikke, Servicegruppen fik indby-
delse for sent. 
REN og AKTIVITET er tilstede 
 
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. 
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Vi laver en testperiode på 3mdr (sommeren over) 
 
Aktivitetsgruppen  
Styregruppen har ikke taget fat i de nye medlemmer. 
Det gør styregruppen. 
Flere arrangementer? 
Fra bestyrelsen til aktivitetsgruppen: Vi vil gerne have 
en pavillon til arbejdsdagen. 
 
Generelt 
Tage fat i de lejligheder der ikke er i grupper. 
Indkalde servicegruppen og grøngruppe 
 

3 Fælles arbejdsdag Noget der mangler? 
Der skal sendes reminder ud! (Signe sender ud) 
 
HUSK HØRGÅRDEN SKAL TJEKKES, OM VI MÅ 
KLIPPE TOPPEN NED PÅ HÆKKEN.  
SPØRGE Samdriften om at låne en ordentlig hække-
klipper samt grensakse og trillebør m. 2 hjul (SIGNE). 
 
 
 

4 Afdelingsmøde Update: 
Referent: Iris 
Folks forslag skal samles. Bo finder det inde på drevet 
Signe undersøger om 3B sender hæfte ud, som de ple-
jer. Der skal sendes reminder og forslag ud. 
(BO) Bo samler og sender reminder. 
Der skrives til Sven: Ang. stemmesedler.  
 
 

5 Emhætter Vi har haft en henvendelse fra en af de nye beboere 
omkring deres filter i deres emhætte. Og umiddelbart 
står det for beoernes egen regning.  
- hvis emhætter er defekte ved indflytning er det bebo-
ernes eget ansvar at melde det tilindflytnings fejl og 
mangler inden 14 dage fra indflytning. 
 
HUSK AT VEDLIGEHOLDE EMHÆTTER. 
Filtre kan købes i butikkerne? 
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6 Håndværkeropgaver og 
håndtering 

Højtryksrenseren… Hvad må den bruges på? 
- Er købt for at den kan bruges på vores plader på 
væggene. 
- Husk at putte vand i, inden man tænder, da den ellers   
brænder af. Vand skal tændes, maskine skal fyldes, 
Klar til brug. 

7 Evt. Konfettimanden fra CAS (en fyr der smider små papir-
stumper ud af vinduerne) – Der er skrevet til CAS om 
at få styr på dette. 

8 Næste møde  
 
 
Bo laver Doodle 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 


