
Dagsorden  5/10 2018 
 

Mødedato 5/10 2018 Kl. 18:30 – 20.30 

Sted Hos Jonna 

Deltagere Hanne, Dea, Jonna, Signe 

Afbud                    Dansemusen, Bente 

 

Punkt Emne Beskrivelse 

1 

  
Konstituering + 
Forretningsorden  

Nye medlemmer + ny suppleant 
Forsætter som tidligere periode. 
Repræsentantskab forsætter som tidligere. 
Dea vil gerne være aktiv suppleant. 

2 Udgifter siden sidst? Kasserapport fra Juni og Juli  
 Genvex Der skal kigges på kontrakt ifht vedligehold i 

samarbejde med fejl og mangeludvalget. 
Også tjekke hyppigheden. 

3 Byggerapport fra 3B  Næste gang. (påtaler dog oliering af facader) 

4 

  
Grupper  I forhold til al det nybyggeri der kommer rundt 

omkring bor vi rigtig billigt. 
Det gør vi af en grund! Vi bor billigt fordi vi skal 
lave mange ting selv. Vi har IKKE gårdmænd – vi 
skal SLEV gøre rent. 
Hvis man ikke deltager i disse ting – deriblandt 
arbejdsdage – må vi se til at disse beboere må få 
pålagt en regning for det manglende arbejde.  
Der er alt for mange der ikke deltager i det fælles 
arbejde. I har skrevet under på, at i er villige til at 
arbejde i fællesskab med jeres naboer for at have 
en billigere husleje, så opfylder man ikke dette er 
det kontraktbrud. 
 
Vi bliver desværre nødt til at tage grupperne op til 
revision igen og sørge for, at de få der gang på 
gang, ikke gør deres pligt, bliver gjort 
opmærksomme på dette og får en sidste chance, 
inden vi må melde det ind til 3B  

5 Døre og hængsler Opfølgning. 
mange husstande har efterhånden problemer 
med hoveddøre og skodder der hænger. Vi vil se 
hvor omfattende dette problem er – SÅ alle bedes 
melde tilbage om de oplever problemer. 
Dette bedes gøres inden 16/10. 
Der bliver også sendt en officiel annoncering ud. 
Og på Facebook som en service til beboerne.  

6 Parkering (udvalg+revne)  Der er bestilt ”fylder” til revne og vi afventer et 
tilbud på omkostninger for reparation. Desværre 



kan vi ikke nå at få det til vores arbejdsdag. Det 
er dog noget man kan lave selv. INDEN det blive 
ned til 8 grader. 
 
På afdelingsmøde blev enige om at nedsætte et 
parkeringsudvalg der skal undersøge 
mulighederne for at leje nogle parkeringspladser 
ud. Er der har lyst til at være med til dette udvalg? 
  

7     

8 Fælles arbejdsdag  7. Okt kl 11 
Der skal bl.a. tømmes/samles kompost, fjernes 
jord ind mod Hørgården, Samles reol til rummet i 
redskabsrummet. 
  

9     

10 Evt.  Vi vil gerne lave en skriftlig aftale med en beboer 
om at indgå i en servicegruppe i stedet for 
beboerens nuværende gruppe. 
 
Vi vil gerne prøve med Facebook gruppen/evt 
messenger igen. 
 
Der skal laves password til bestyrelsesmailen 
som skal sendes rundt. (Hanne) 
 
Snerydningsplan – Renskrive/opdatere 
snerydningsplanen fra 53 til 52 uger og uploade 
den til hjemmesiden. Se om fordelingen fungerer 
og tages op til revision. 
  

11 Næste møde Midt i November 
Tirsdag d. 20 kl. 18.30  

 


