
 

                                                                                                                                           København, den 7/3 2017 
 

 

Referat 
 

Emne: Bestyrelsesmøde i Signalgården 

Data om mødet 
 

Dato: tirsdag den 7. marts 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 suppleanter Jane Erichsen og Anette 
Heyerdahl Amalou  

 
 Afbud: Jane, Anette og Axel. 

 
 

 
 
 

Punkt Dagsorden Bemærkninger 

1) Udgifter siden sidst Ingen udgifter siden sidst. 

2) Gennemgang og 
godkendelse af udkast til 
infoskrivelse til nye beboere 

Infoskrivelsen blev gennemgået og godkendt. 

Bette sender den til infogruppen så den kan blive 

lagt op på vores hjemmeside. 

3) Planlægning af 
Beboermødet d. 23/3 - 17 

Vi aftalte at hele bestyrelsen mødes i 
beboerhuset i Remisevænget Nord kl. 17.30  og  
gør klar til beboermødet og spiser sammen inden 
mødet. Tove køber vin til dirigenten og Bette 
sørger for bestilling af smørrebrød og hører Axel 
om han vil stå for indkøb af drikkevarer. 

4) Planlægning af 
Fællesarbejdsdag d. 2/4 - 17 

Bestyrelsen besluttede at udsætte 
fællesarbejdsdagen d. 2/4 - 17, da der pt. ikke er 
så meget at lave udover oliering af legepladsen 
og oliering af borde og bænke. Vi tager det op 
igen på bestyrelsesmødet d. 4/4 - 17. 

5) Information fra formanden - Afdelingsbestyrelsens forretningsorden er 
blevet gennemgået og godkendt af BL, jeg sender 
den til Infogruppen så den kan blive lagt op på 
vores hjemmeside. 
- Jeg har kontaktet Daginstitutionen, Multiverset 
Amagerfælledvej 203 og deres leder har lovet 



mig at informere alle de ansatte så vi undgår at 
de sidder og ryger og efterlader skodder på 
Signalgårdens område fremover. 
- Jeg har rykket Lars, 3B byg igen vedr. de store 
sager omkring trinlyd og ventilations 
systemet/Genvex anlægget. 
- Der er blevet sendt varsling ud til de ramte 
husstande ang. Ovnfiskebehandling d. 16/3. 
Men jeg ved ikke hvad der sker fremadrettet, for 
Strategien der blev lavet med Rentokil med 
sprøjtebehandling imod Ovnfisk, er en bekostelig 
affære for afdelingen og det har 
desværre ikke løst problemet og noget tyder på 
at det hænger sammen med problemerne med 
vores ventilationsanlæg/Genvex system. 
Jeg har drøftet problematikken med Gert vores 
drift chef og Lars, 3B byg og har rykket for en 
løsning, for det er et stort problem og der er 
rigtig mange beboere i Signalgården der er plaget 
af Ovnfisk 
Indtil videre har afdelingen brugt over100.000 kr. 
på skadedyrsbehandling der ikke afhjælper 
problemet. 
Jeg vil drøfte problematikken med bestyrelsen 
under evt. på vores bestyrelsesmøde. 
- Bestyrelsen har ikke fået en eneste 
tilbagemelding fra styregrupperne omkring årligt 
valg til styregrupperne, så vi ved ikke om 
styregrupperne har skrevet ud til deres 
gruppemedlemmer og om der er kommet andre 
med i styregrupperne. 
Styregrupperne bredes følge op og melde tilbage 
til bestyrelsen hurtigst muligt. 
- Der er blevet sat forsøg i gang omkring 
implementering af sortering af bioaffald og 20 
beboere i Signalgården har fået udleveret spande 
og poser til sortering af bioaffald og der er stillet 
2 små skraldecontainere op i skralderummet til 
dette. 
- Fibia skulle nu have fået sendt varsel og 
information ud til alle de beboere der er tilmeldt 
internet hos dem. 



Varslingen har været længe undervejs, men de 
nye produkter og priser trådte i kraft pr. 1/2 - 17 
og det betyder at alle de beboere der havde 
20/20 vil modtage 100/100 til 20/20 pris indtil d. 
1/4 og de beboere der havde 50/50 forbindelser 
og opefter vil selvfølgelig få den pris og den 
besparelse der var lovet pr. 1/2 - 17. 
Hvis man ikke er tilfreds med den forbindelse 
man er blevet implementeret på, kan man uden 
beregning op/nedgradere, man skal 
bare kontakte Fibia´s kundeservice.  
- Bestyrelsen har endelig langt om længe fået 
Akutlisten retur fra Gert, efter at diverse kontakt 
oplysninger på håndværkerne er blevet tjekket og 
opdateret, jeg skal lige have tilføjet bestyrelsens 
tidligere tilføjelser, men Akutlisten vil blive sendt 
ud og lagt op på hjemmesiden hurtigst muligt. 
- Jeg har fået udleveret nøgler til postkassen ved 
139, så den kan blive taget i brug af bestyrelsen, 
så beboerne får mulighed for at komme med ris, 
ros, input og ideer. 
Postkassen skal bare lige tømmes og have 
sat streamer på først. 
- Jeg har været i kontakt med CAS pga. den 
overfyldte glascontainer. 
Det viser sig, at de har fået en ny servicemand 
som hedder Finn og vi har snakket om at mødes 
for at hilse på hinanden og se om der er ting der 
kan gøres bedre.  
 

6) Næste mødedato Tirsdag d. 4/4 - 17. 

7) Eventuelt Bestyrelsen gennemgik Gerts oplæg til 

beboermødet og Bette giver Gert besked om de 

ting vi drøftede på bestyrelsesmødet og besked 

om at det er ok. 

Vi har fået dato for bestyrelsens budgetformøde 

med Gert og Louise, vores regnskabsdame i 3B og 

dato for det Ordinære afdelingsmøde som 

afholdes torsdag d. 14/9 - 17.  

Akutlisten blev gennemgået og Birgitte tager sig 



af tilføjelserne. Når Birgitte er færdig med 

akutlisten, sender hun den til Infogruppen så den 

kan blive lagt op på vores hjemmeside og Bette 

sørger for at den bliver printet ud og omdelt i 

beboernes postkasser, så beboerne kan hænge 

den op på køleskabet, bag på depotdøren eller 

opbevare den et andet sted så de har den lige 

ved hånden hvis der sker noget. 

Bestyrelsen drøftede problematikken omkring 

Ovnfisk. Gert har lovet at undersøge sagen hos 

Rentokil og Lars, 3B byg har drøftet 

problematikken med 3B´s Byggechef Mette 

Thiberg, men de har ikke en løsning her og nu. 

Der bliver sprøjtet igen af Rentokil d. 16/3 og vi 

afventer at høre nærmere fra Gert. Bestyrelsen 

talte om at det måske ville være en god ide hvis 

beboerne selv sprøjtede hver især, når der var 

behov for det, men nu afventer vi lige Gerts 

tilbagemelding. 

 
 


