
Referat  4/4 2018

Mødedato 22/5 2018 Kl. 19:00 – 21.30

Sted Hos Bo

Deltagere Hanne, Bo, Signe, Anette, Jonna 

Afbud                    Lucy, Bente 

Punkt Emne Beskrivelse

1 Opdatering siden sidst Sammenlægning af administrationen med KAB.

- Vedtaget med stort flertal at organisationsbestyrelsen 

går videre med det.

et link til mere omkring repræsentantskabsmødet

http://www.3b.dk/beboerdemo/repræsentantskabet/

2 Grupper Invitere Service og Grøn.

De er ikke blevet inviteret. Grøn har initieret et forslag 

som er igangsat. Vi følger op senere på året.

3 Udgifter siden sidst? Indkøb til arbejdsdagen + legeplads inspektion

4 Aktive Suppleanter Def. af aktive suppleanter.

Supp. har ret til at deltage aktivt til møderne, men uden

stemmeret.

Supp. kan ikke repræsentere Signalgården overfor 

offentlige instanser og 3B. Her skal formanden eller et 

andet bestyrelsesmedlem være repræsenteret.

Interne udvalg (tovholdere) 

Eksterne udvalg (tovholdere)

 - Et bestyrelsesmedlem (inkl. Suppl. Skal være 

repræseret i udvalgene – hvis ingen ønsker at være 

med, træder Formanden til.)

5 Håndværkeropgaver og 

håndtering

Vi skal snakke om håndtering af de mange 

toiletter/cisterner der er ved at være slidt op - hvordan 

håndterer vi det bedst og billigst – Der har været en del

toiletter, hvor flyderen har været tilkalket, og 
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efterfølgende blevet udskiftet af en VVS. Dette 

medfører store udgifter for os.

En beboer i Signalgården, med kendskab til vores 

toiletter, har henvendt sig til bestyrelsen, og tilbudt at 

se på de tilkalkede flydere når problemet opstår, og 

hvis muligt udbedre problemet. 

Bestyrelsen var enig om at tage kontakt til 

vedkommende.

Samdrift og opdragelse af beboere.

Vi vil gerne holde udgifterne nede. Bo er tovholder 

sammen med Signe. (Tjek op på udgifterne igen – 

afstem behovet – hvor mange regninger har vi 

”liggende”)

Bo laver et nyhedsbrev. Papirsform og Digitalt.

Opdatering siden forrige gang:

Tilstopning af håndvaske: (Udkast)

Sådan undgår du at vasken og 
afløbet i køkkenet stopper til

1. Hæld ikke flydende fedt fra en pande eller 
friturestegning i afløbet. Hæld det i en mælkekarton
eller et glas du har stående under vasken til dette 
brug.

2. Laver du kaffe på bistrokande, så hæld de brugte 
kaffebønner igennem en si (kan købes billigt i Tiger) 
og hæld bønnerne i den grønne Bio-affaldsspand. 
Aldrig direkte i vasken.

3. Brug ikke for meget sulfo når du vasker op. Fortynd 
det evt. med vand hvis du har børn og andre i huset,
der ikke helt forstår at dosere korrekt.

4. Hæld ikke ris og gryn i afløbet. Hæld det igennem en
si og videre ned i den grønne spand til Bio-affald 
derefter

Med disse 4 råd er du godt på vej til at spare en masse

unødvendigt bøvl med håndværkere der skal ind og 

køre en maskin split igennem afløbet OG ikke mindst

DU SPARER AFDELINGEN FOR MANGE PENGE ! 

DET ER OS SELV I SIGNALGÅRDEN DER 
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AFHOLDER UDGIFTERNE TIL HÅNDVÆRKERE

_ overvej om Signalgården skal have en intern split.

(fra 4/4) :

Højtryksrenseren… Hvad må den bruges på/til?

Tove har fortalt:

- Er købt for at den kan bruges på vores plader og 

terrasser.

- Husk at putte vand i før brug så den ikke brænder af. 

Vand skal tændes, maskine skal fyldes, Klar til brug.

6 Ekstra Arbejdsdag + 

evaluering

Signe håndterer den ekstra arbejdsdag for dem der 

ikke var tilstede. To dage der kan vælges imellem.

Dukker beboeren ikke op må en opgave blive pålagt.

Evaluering: Gik skide godt. Alle arbejdede effektivt.

7 Licenser til Office/Adobe Det er ingen nødvendighed

8 Nabohjælp Mere info findes her: https://nabohjælp.dk . . 

Vi opfordrer til at beboerne melder sig til Nabohjælp.

Det kommer også op på afdelingsmødet. Kunne være 

godt hvis det blev en samlet forening.

9 Repræsentantskab/supplea

nter 

Det er vigtigt at vi er repræsenteret, så vi sørger 

løbende for at vi backer hinanden op ved 

afbud/sygdom

10 Cykelanhænger - fjernelse af de sidste cykler inkl. Anhænger

Anhængeren er fjernet.

De sidste cykler skal fjernes – vi følger lige op med den

skraldeansvarlige.

11 Evt. Vi skal have bedt infogruppen om at smide den 
oprindelige forretningsorden op. (med punktet ved. 
Suppleanter) - Signe

En beboer har gjort opmærksom på at autosvar på vores
mail ikke fungerer. Tak til den opmærksomme beboer, 
og dette vil blive rettet med det samme

Beboeren mente også at bestyrelsen brugte FB som 

platform til at orientere med. Vi diskuterede dette, og 

var enige i at dette ikke er korrekt, men at bestyrelsens 

medlemmer må ytre sig på FB på lige fod med alle 
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andre beboere.

Bo tjekker autosvaret på gmail

12 Næste møde Næste møde ligger tidligt i august.
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