
Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag d.17. januar kl.15-17 

Alle er tilstede. 

 

Dagsorden: 

 Godkendelse af referat: godkendt 

 

 Siden sidst – udsmykning, nøgleservice (se beboerblad), nyhedsbrev, vaskeri-

skrivelse, kursus og tolkebistand:  

      

     Vi drøfter juleturen, hvor afviklingen gik godt, men det var dyrt at tage af sted 4 

afdelinger.  På grund af sygemeldinger i sidste øjeblik føltes det lidt træls. 

Vi drøfter om vi skal gøre det for os selv fremover? Argumenterne er, at der måske er flere 

der vil melde til? At det vil ryste vores afdeling bedre sammen? 

Jeanette nævner at man kan lave en sommer- fælles tur- 

Og vi snakker om, at det vil være rart at vide om der kunne komme flere aktive hænder 

i.f.t. arrangementer. Kathrine foreslår en rundspørge til beboerne? Vi drøfter det videre😊 

 Udsmykning videre til næste møde. 

 Den nye nøgleservice betyder at man selv skal betale 1500.- hvis man lukker sig 

ude. 

Camilla tager kontakt til borgen for at undersøge hvad det vil koste, hvis vi vil tilbyde 

vores beboere det uden egenbetaling. 

 Nyhedsbrevet fortsætter 

 Vaskeri: Jeanette laver opslag om sæbe og skyllemiddel til vaskekælderen. 

 Kathrine tager kontakt til borgen, ang. muligheden for online vaske bestilling. 

 Kursus: var rigtig godt og vi arbejder videre med at implementere disse tiltag bl.a. 

årshjul m.m. 

 

 Møde med klassisk rengøring:  

Camilla var med til møde d.13 december, hvor de gik rundt og der blev pointeret nogle af 

de arbejdsopgaver som ikke var tilfredsstillende. Der bliver rettet op på det og vi og 

varmemestrene følger også stadig op på det. 

 

 Igangværende projekter – Baldakiner, Affald fra kolonihaven og beboertime 

 

 Baldakiner går vi videre med.  

 Affald fra kolonihaven: Camilla har været i kontakt med Kai Kruse, han har snakket 

med kolonihavens formand, som har lagt en skrivelse på FB.  Camilla og jeg har 



aftalt et kaffemøde med formanden for at komme frem til en løsning vi alle kan 

bruge til noget. 

 Beboertime: Der er nogle principper, der er vigtige at vi overholder:  

at vi har tavshedspligt omkring vores møder- og at der holdes en god tone- at man 

skriver forslag og klager ned, og eller bare er tilstede hvis man vil😊 

Camilla og Jeanette afvikler det første, torsdag d. 14 februar fra 17-18  

 alle er velkomne! 

 

 

 Kommende projekter – Legepladsen udbedres, renovationsordningen og 

fodgængerovergang (med de andre bestyrelser): 

 Legeplads: Vi går ud fra at der udbedres på legeplads så snart vejret er til det. Der skal bl.a. 

nye sten på, og udbedres andre skader. Vi følger op på det. 

 Kummer m.m. Vi snakker om at Albertsen skal kigge på vores ”hjørne” som skal være 

nedslået på grund af trafikken, hvor vi gerne vil have noget der er mere smart. Derudover 

mangler Albertsen at gå vores kummer efter for døde planter, som han har lovet 

vederlagsfrit. Planterne på cykelskurene holder vi øje med, da vi bad om både efeu og 

andet der blomstrer, og vi er i tvivl om det kun er efeu der er plantet. Ulla gør opmærksom 

på at der stadig er et hul ved cykelskuret på den lige side. Vi tager det med til Karsten. 

 Renovation: Da vi ved at kommunen arbejder på en mere bæredygtig ordning, forventer vi 

at der ikke gøres mere ang. flytning af skraldespande p.t. Vi håber at høre mere ang. 

renovation fra boligforeningen. 

 Fodgængerovergang: Vi skal sammen med formand Bettina fra Strynøvej (og 

Hjortøvænget) have lavet den skrivelse til kommunen, da vi oplever mange beboere der 

føler sig meget utrygge og utilpas ved at gå over vejen ved tvedvej. 

 

 

 Evt. 

 Der foreslås at vi får bedre belysning til juletræerne. Forslaget er godkendt. 

  Vi snakker om, at der er mulighed for at holde fælles bestyrelsesmøder med dem rundt i 

området, f.eks Strynøvej eller Hjortøvænget.  

Vi snakker om ”lille team” og team 2 møderne og om de er relevante. Camilla foreslår at 

Varmemestrene evt. er med til det nye team 2 møde også? 

 Camilla går til Verner og spørger 

 El i kælderrum:  Camilla har opdaget at ikke alle har fået el i kælderrum, men kun lys. Dette 

gir slet ikke mening for os, da vi hele tiden har snakket om el. Det viser sig også, at nogen 

har fået el og nogen lys. Camilla er på sagen lige nu 

 En beboer i opgangen gør opmærksom på den måde vores pedeller fik tømt en beboers 

lejlighed var uforståeligt og ikke var i orden. 

 Vi tager det videre til Verner så det ikke sker igen. 

 Vi vil prøve at invitere Karsten med til næste bestyrelsesmøde ca. 1 times tid, hvor vi følger 

op på diverse punkter. 



Jeanette og Camilla laver dagsorden til dette. 

 

 

Vi har fået indkøbt reoler og whiteboard. Så nu skal det bare samles og vi skal bede 

varmemester om hjælp til at få hængt whiteboardet op. 

 

 Næste mødedato  :       den 19 februar  kl. 14 – 16.30 

 


