
Bestyrelsesmøde d. 18.08.2015  
 
Tilstede: Morten, Jan, Josephine, Ida, Kristian og Vibeke. 
 
Kommentarer fra sidste referat:  
 

 Bedre til at svare mails – bare med et læst eller set.  
 
Godkendelse af forrige referat.  
 

1. Planlægning af havedag d. 29 august.  
Der er bestilt containere. Afspærring onsdag d. 26 august.  
Ida laver opslag i hver opgang angående opgaver til havedagen.  
Få ryddet op i skur og garage ryddes. Hæk klippes. Mellem nr. 16 og 18 skal plantes en lille 
hæk (genetableres). 
Mødetid kl. 10.00 
Dem der ønsker sandkasse og gyngestativ køber og installere.  
Der skal købes ind til morgenmad/frokost – Kristian  
Alle fællesrum tømmes.  
 
2. Kælderrum  
Der skal øremærkes kælderrum i nr. 14-16 så alle har ét rum og ved hvor de kan stille 
deres ting. Det ”klamme” kælderrum i nr. 16 skal tømmes. Opslag i nr. 14-16 om at alle 
skal mærke deres rum med deres lejlighedsnummer. Se tidligere referat for grundtegning 
over kældrene.  
 
3. Fibia (Fibernet)  
Skal være klar til 1. Oktober. Uge 38-39 kommer de og installere. Hvis man ikke er 
hjemme, kan man aflevere nøglerne til formanden. Det anbefales dog at være hjemme i 
tilfælde af spørgsmål. Alle skal være opmærksomme på at opsige deres gamle 
abonnementer senest en måned før.  
 
4. Rådne og løse trappetrin  
Ørnhøj har repareret det rådne trappetrin i nr. 16 og skal fikse løse trappetrin i alle 
opgangene.  
 
5. Ændring af vedtægter i forbindelse med overdragelse af lejligheder. 

a. Vedtægterne skal præciseres. 
b. Der skal i bestyrelsen vedtages et udvalg der kommer med et forslag til 

vedtægtsændringerne. Udvalget består af Kristian, Jan og Vibeke.   
 

6. Rensning af tagrende.  
De bliver tilset når vinduerne skal renoveres.  
 
7. Indkørsel til gården nr. 12  
Husk at låse!  
 



8. Altanprojekt  
Altandk er i kontakt med kommunen.  
 
9. Byggesag i nr. 12 4tv.  
 
10. Underskift fra bestyrelsen på at vi skifter forsikring pr. 01.10.15. til Alka forsikring.  

  
11.   Evt.  

      Ingen punkter til eventuelt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 


