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Referat fra bestyrelsesmødet d. 06-04-2011 
 

Deltagere:  
Peter Weng, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Jan Vinsløv, Susanne Hansbo & Palle Juul 
Nielsen, Marianne Lund og Kristine Lytje 
 
 
Afbud: Ingen 
 
Åben dagsorden 
 
Pkt. 1 Beboer fremmøde  

 1 beboer havde problemer med varmen 

 1 beboer havde fornemmelse for en ulovlig fremleje 

 1 beboer havde problemer med larm fra naboen 
 
Pkt. 2 Valg af referent 

 Lars Ulrik– lukket referat 

 Peter – åbent referat 
 

Pkt. 3 Varmemester orienterer. 

 Jan fremlagde skema til brug ved havevandring 

 Jan oplæg om at ændre rådighedskatalog til budgetmøde 

 Jan om forskønnelsesprojekt 
 

 
Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt  
 
Pkt. 5 Økonomi 

 Bestyrelsen møder kl. 18.00 på Budgetdagen den 18.5.2011. 

  
Pkt. 6 Orientering fra fritidsudvalg 

 Palle orienterede om den uofficielle indkaldelse til møde i billardklubben. Dementi 
udsendes fra bestyrelsen. 

 Kort snak om St.Hans 
 
 
Pkt. 7 Orientering fra Bladudvalg 

 Næste deadline er den 4. maj 2011, med omdeling i uge 22. 
Redaktionsmøder: 5. maj og 26. maj. 
 

Pkt. 8 Webmaster Peter Weng orienterer 

 1. rate betalt. Ny hjemmeside inden for en uge. 
 
 

Pkt. 9 Orientering fra Selskabslokaleudvalg               
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 Intet nyt 

 Der arbejdes også på at købe nye stole til cafestuen og Marianne og Susanne 
finder flere forslag til stole. 

 
 
 
Pkt. 10 Sager til behandling: 

 
 

E-sag Renovering. Orientering omkring beboerhotel status. Opfølgning af 
helhedsplan udarbejdes. Status  
 Møde  m. Landsbyggefonden den 8.4.2011. LUH deltager. 
 Muligvis endnu en lejlighed med skimmelsvamp. 

 
E-sag Orientering fra månedsmøde inspektør/formand/varmemester                                                                                                 

LUH orienterede om mail-drøftelser. Selskabet sender til LUH som 
sender videre til bestyrelsen. 
  

E-sag Skimmelsvamp, noget nyt ? 
 Desværre er der kommet ny sag.   

 
E-sag Postkasse opsætning 

 Nyt regulativ fra PostDanmark, betyder at 116 postkasser skal 
monteres inden den 31.12.2011. Regulativet er noget uklart og 
bestyrelsen undersøger nærmere før der besluttes. 

  
B-sag Invitation til Klimaklar 14. april. 

  Brøsen, Palle og Lars Ulrik deltager 
 
 

B-sag Budgetmøde forslag til behandling: 

 Selskabslokale – ok. 

 Børnehave – ok. 

 Råderetstilføjelse – ok. 
 
B-sag Beboersager – klage over nabo og henvendelse om hund  

 Begger sager skulle være ok 
   
 

E-sag Orientering om skrald. Orientering vedr. skralde rum, afslutning.  . 
                               Fenderlister lakeres, i forår/sommer 2011  
 
E-sag Video overvågning. 

 Ordrebekræftelse er modtaget og opsætning forventes efter 
Påske. 

 
  

 Pkt. 11.                              EVT.      
                                            Rumvandring foretages sammen med parkvandring den 30. maj 2011. 
 
                       


