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Referat fra bestyrelsesmødet d. 08-06-2011 
 

Deltagere:  
Palle Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Jens Højme, Marianne Lund & Susanne Hansbo 
og Jan Vinsløv  
 
Afbud: Kristine Lytje. 
 
 
Åben dagsorden 
 
Pkt. 0 Ændring i bestyrelse  

 Kristine har valgt at trække sig fra afdelingsbestyrelsen grundet arbejdspres, 
Marianne Lund indtræder, som 1. suppleant, i afdelinsbestyrelsen. 

 
Pkt. 1 Beboer fremmøde  

 6 fremmødte 
 
Pkt. 2 Valg af referent 

 Lars Ulrik– lukket referat 

 Marianne – åbent referat 
 

Pkt. 3 Webmaster orienterer.  

 Peter Weng deltager i dette punkt, på mødet. 

 Der blev orienteret om hjemmeside. 

 Alle bestyrelsesmedlemmer får en mailadresse, og afdelingsbestyrelsen får en 
officiel mailadresse, med videre sendelse til private mailadresser. 

 Efter sommerferien sættes der foto af bestyrelse og fritidsudvalg på 
hjemmesiden. 
 

Pkt. 3 Varmemester orienterer.  

 Gulvcentrifuge overvejes igen, på ønske ved budgetmøde. 

 Der har været en ansøgning om brug af selskabslokale til klub brug, Lars svarer. 

 Bagsiden af pizzaria renoveres. 

 Der skal fremover tages foto af graffiti, så vi får mulighed for at opnå erstatning. 

 Der bliver indkøbt en byggetavle, til arrangementer i afdelingen, så vi sparer leje. 
 

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt  
 
 
Pkt. 6 Orientering fra fritidsudvalg 

 Husk Sankt Hans aften arrangement på den store plæne ved flagstangen 
 
 
Pkt. 7 Orientering fra Bladudvalg 

 Næste deadline er den 19. august 2011, med omdeling i uge 35. 
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Pkt. 8 Orientering fra Selskabslokaleudvalg               

 Gulv slibes og lakeres i uge 24 og 25 

 Nye regler og prisoplæg udarbejdes af udvalget som består af Marianne, Brøsen 
og Lars Ulrik. Skal foreligge inden budgetmøde i maj måned. 

 
 
 
Pkt. 9 Sager til behandling: 

 
 

E-sag Renovering. Orientering omkring beboerhotel status. Opfølgning af 
hehedsplan udarbejdes. Status  
 Intet nyt siden budgetmøde.  

 
E-sag Orientering fra månedsmøde inspektør/formand/varmemester 

 Der blev ikke holdt møde i maj måned.  
  

E-sag Skimmelsvamp, noget nyt ? 
 En laboratorieprøve viste at sidste ”skimmelsvamp” var mursalt. Så 

der skal ikke gøres noget!  
  

E-sag Parkvandring 
  26 er blevet tilskrevet, der laves kontroleftersyn den 21. juni. 

 
E-sag Varmeregnskab 

  Reduktionstal har ikke fremgået af de udsendte varmeregnskaber. 
Fordelingstal er fremsendt til varmemester. Beboere kan rette 
henvendelse til varmemester eller inspektør hvis der er spørgsmål. 
   

B-sag Beboersager 
  4 henvendelser 

 
B-sag Trappetårn 

  Der opsættes ordensregler i trappetårne, som skal følges. 
 
  
B-sag Budgetmøde 

 Referat blev godkent og ophænges i udhængsskabe, samt 
offentliggøres på hjemmeside. 

 Huskeliste fra møde blev gennemgået, og der følges op på de 
enkelte punkter nu og i efteråret. 

 
  

 
 
 


