
Dagsorden  20/11 2018 
 

Mødedato 20/11 Kl. 18.30 -  

Sted Hos Signe 145H 

Deltagere Signe, Bente, Dea, Hanne & Jonna 

Afbud                    Lucy 

 

Punkt Emne Beskrivelse 

1 

  
Siden sidst Parkeringsudvalg: 

Ingen beboere meldte retur om de ønskede at 
være med i et sådanne udvalg. Det kommer til at 
gå i det tempo det går i. 
 
Div. Møder hos 3B 
ERFA : Skulle hostes af Signalgaarden, men 
kommer til at omhandle Sammenlægning med 
KAB i stedet for. 
 
Start på bestyrelsesuddannelse d. 24/11 
 
Der har været områdemøde – Der er bl.a. blevet 
talt om de unge mennesker på grønningen.  
Bestyrelsen har fået en mailadresse vi kan 
kontakte, hvis der er problemer på Grønningen. 
solo@3b.dk - Alle beboere må skrive til denne 
mailadresse, men kun ved ulovligheder.  

2 Udgifter siden sidst? Toner + Div. 
Kasserapporter gennemgået 
sidste mdr gennemgåes d. 12/12  

3 Varmecentral Der har været gennemgang med samdriften 
vedr. fejlfinding og vandpåfyld så vi selv kan 
tjekke op på det. Egenkontrol aftalt. 
- Der skal følges op! (ekstra nøgler eller boks) 
 

4  Byggerapport fra 3B  Påtaler oliering af facader – Evt. ordnes til en 
arbejdsdag eller indhentes tilbud til professionel 
hjælp. Der skal gives varsling inden. 
Signe taler med 3B vedr. indhentning af tilbud og 
udbedring.  

 5 Grupper Handlingsplan? 
Observering fra Grøn Gruppe: Folk laver ikke 
de skal.  
Er det fordi folk er i tvivl om hvad de skal eller 
hvilke grupper de er i? 
Er folk i tvivl om Almenbolig+ konceptet? 
 



Tænk gerne over ny gruppestruktur? 
Skal der laves en tænketank. Kom gerne med 
gode ideer.  

6 Nyt fra Fejl og mangel 
udvalg 
 

Den 26. september havde vi besøg af Kim fra 
Dominia og to tilbudsgivere, som besigtigede vores 
Genvex system i to lejligheder. 

I den forbindelse kom det frem, at det eneste Dominia 
hentede tilbud på var den manglende 
brandsikring/brandspjæld imellem boligerne i stuen 
og 1. sal. Dertil oplyste han også, at det kun drejede 
sig om boligblokkene 2, 3 og 4. 

Derudover mente han, at de øvrige problemer med 
lugtgener skulle ordnes med en indregulering af vores 
Genvex, som jf. Kim fra Dominia, 3B skulle stå for. 

Da det ikke stemte overens med de oplysninger 
bestyrelsen havde fået ved et møde i februar med 
Lars og Gert fra 3B, skrev ´fejl og mangeludvalget til 
Lars fra 3B, at vi undrer os over at de ikke nævnte det 
med at hæve genvexen, adskille rørføringen mellem 
stue og 1. salslejlighederne, den manglende balance 
(manglende udsug og indsugning i nogle 
lejlighedstyper) samt problematikken med systemet 
sugeevne. 

Lars gav straks besked, at han ville tale med Kim fra 
Dominia. Efterfølgende er det blevet besluttet at der 
kommer en rådgiver indover som kan gennemgå 
materialet fra Dominia med henblik på at det bliver 
udført rigtigt. 

Vi har desværre ikke hørt noget yderligere, men der 
er jævnlig blevet rykket for svar, men Lars er i 
øjeblikket på ferie. 

Udvalget arbejder videre på få et møde med Lars, så 
vi kan få en tidsplan for de resterende udbedringer.  

7 Ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde 

Der skulle stemmes om vedtægter. Men gik primært 
ud på at få tingene tilbage til ”normal vedtægter”  
 
Det skal stemmes om 2 gange. Der er ikke noget der 
ændrer noget.  
 
Noget nyt var at der blev lagt op til at kunne stemmes 
digitalt.  
 
Hvis en fra bestyrelsen ikke kan komme til mødet kan 
man spørge ud om der er andre der har lyst til at 
komme med, så vi kan være repræsenteret til 
Repræsentantskabet. 
 



8  Ekstraordinært afd. møde Husk d. 27/11 kl 19 
Der skal stemmes om Fibernet 

9 Signalgården.dk 
Hjemmeside og 
personfølsomme 
oplsyninger 

Nyt hjemmesidesystem pr 1. feb 2019 
GDPR – Bente afventer stadig info fra 3B 
Det kunne være interessant at vide hvordan 
andre gør. Om der er login til siden eller hvordan. 
 
Når 3B er blevet sammenlagt med KAB bliver der 
rykket igen. 
  

10  Næste arbejdsdag  
7. april 2019  

11 Evt. Vandblødgører: Der er kigget lidt, men om 5-10år 
er det noget Hofor kommer til at tilbyde. En 
beboer har tidligere spurgt omkring dette. 
Hvis det er noget der skal kigges mere ind i kan 
det blive taget op på et afdelingsmøde.  
 
Snerydningsplan – Renskrive/opdatere 
snerydningsplanen fra 53 til 52 uger og uploade 
den til hjemmesiden. Se om fordelingen fungerer 
og tages op til revision. Dea kigger på planen 
 
Husk Juletræstænding d. 25/11 kl. 16 
 
BYGNING OVERFOR – sætningsskader. 
Det bumler og ryster rigtig meget. Vær 
opmærksom på om der kommer skader nogen 
steder i vores bebyggelse – udendørs og 
indendørs. 
 
I velkomstbrevet skal tilføjes et 
skraldesorteringsprogram. 
 
Hunde: 
Husk at alle hunde skal føres i snor – også på 
Grønningen. 
 
Droneflyvning: Bestyrelsen syntes at 
droneflyvning (ikke enstemmigt) er OK da 
billederne skal bruges til intern brug. Vi opfordrer 
til, at vi kan komme til at varsle beboerne i god tid 
på dagen foruden den overordnede varsel. 
Dronepiloten kan evt. gøre dette selv via 
Facebook – da beboerne kan få hurtigere 
besked. (Dette betyder ikke at Facebook er det 
officielle medie) 
Er der problemer ved dette kan det tages op på 



et afdelingsmøde.  
11 Næste møde 10/1 2019 kl Hanne 

 


