
Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d.26. Juni 2018 kl.10 – 12 

Tilstede: Camilla, Jeanette og Preben 

 

 

 Godkendelse af referat:  referatet er godkendt😊 

 

    Siden sidst : 

 

 ang. vand i vaskemaskinerne er Karsten sat på opgaven, da det er et mere generelt 

problem i afdelingerne. 

 Lys i opgangen er vi stadig obs på. Vi kan egentlig først se effekten tl vinter så vi 

lader det ligge lige nu. 

 Der er kommet lys i cykelskurene. 

 Loppemarked er aflyst, for få tilmeldte. Der kommer et opslag i hver opgang. 

 Preben og Camilla var til rep.møde  hvor også etniske beboere var et punkt. 

Hvordan kommer vi omkring dem og får dem integreret? Tages videre til næste 

møde. 

 Albertsen : Vi har endnu ikke set aktivitet i.f.t. perlesten og vores kummer. Vi beder 

Karsten følge op på dette. Vi er desuden i tvivl om perlestenbelægning til 

legepladsen skulle gøres samtidig. (vi havde det med på Markvandring) Flytning af 

skraldespande er parkeret indtil vi ved hvad kommunen beslutter omkring 

affaldssortering. 

 Ansøgning om fortov ved Tvedvej: tages med videre til fællesbestyrelsesmøde. 

 Parkering ved Slotsvængevej: Der er kommet mail fra kommunen og de mener ikke 

det er et problem at der må parkeres i begge sider. 

 Karsten ville sørge for at der kom en fugtmåler op til Verner så vi kan få målt vores 

Best. Rum inden maling. Den er ikke dukket op endnu. 

 STOFA: Der er mange beboere der oplever problemer med internetsignal og tv 

kanaler. Altså afbrydelser/ingen forbindelse og frysning og omrokering af tv-

kanaler. Camilla er i løbende kontakt med dem, men problemet synes endnu ikke 

at være løst. 

 Sålbænke er endnu ikke ordnet, det kommer nok snart. 

 Henrik har trukket sig fra bestyrelsen, derfor er Preben p.t. trådt ind som 

bestyrelsesmedlem i stedet for. 

 Der er blevet klaget over højen ved P. Plads, og vi tager det med videre for at finde 

en holdbar løsning. 

 Facademaling: Camilla har haft kontakt til Teknisk skole, som synes det lød som en 

spændende ide. De tager ikke timeløn, og det vil så kun være materialepris. 



 

 

   Fælles bestyrelsesmøde med hele Team 2 : 

  Der var møde med 6 ud af 8 afdelinger i team 2. Et positivt møde hvor man snakkede om 

hvordan man kan bruge hinanden. Både i forhold til aktiviteter i området og eventuelle 

problemer. Der har været alt for store udfordringer med det nye team 2. 

 Der er aftalt 3 årlige møder, forskellige steder i området fra gang til gang. 

 Der er aftalt at der arbejdes på en fodgængerovergang på Tvedvej   

 

    AFDELINGSMØDE i August: Traktement holder vi fast i er landgangsbrød, øl og vand har 

vi. 

 Hjemmefra: Øl og vand (beder K.B. om hjælp), Kaffe, sølvpapir, servietter, 

flødepulver 

 Indkøb: sukkerknalder, fryseposer, bestilles sammen med landgangsbrød. 

 Punkter og forslag til dagsorden: 

Ang. kælderrum venter vi på det sidste budgetmøde?? 

Hvis det når at blive klar så vi kan godkende forslaget, tager vi det med på 

afdelingsmødet. Først og fremmest lyder forslaget på om folk har interesse i at de 

bliver opsagt. Og derefter om det skal være dem alle eller kun de store. 

Placering af bænke. (til debat) 

Eventuel forslag til facadeforskønnelse😊 

Fællesaktiviteter(fælleshuset) 

 Jeanette undersøger om der findes et færdiglavet ideoplæg, som vi kan bruge ved 

afdelingsmødet. Ellers er vores ide at lave en række spørgsmål, som snakkes om i 

grupperne og derefter tages op til forslag til tiltag og forbedringer i vores område.. 

 

 

 

    Igangværende og kommende projekter: 

 Bestyrelsesrummene er vores  vigtige næste projekt. 

 

 Evt.:  

Efter repræsentantskabsmøde blev der aftalt et møde for formændene i Team 2 hos 

boligforeningen med Jørgen Berg og Karsten Brandt.  Dette møde er afholdt, men ikke alle 

formænd havde fået besked om mødet til den fastsatte tid! 

På mødet blev der diskuteret omkring hvilke problemer og mangler der har været siden det 

nye team.  

 

 Næste mødedato.    Vi aftales at mødes d. 7 august  fra 10-11. 

Kun omkring afdelingsmøde. 

 


