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Referat bestyrelsesmøde mandag den 19. jun. 2017 kl.17:30 

 

Deltagere: 

Jan, Hanne, Henrik, Jacob, Jannis og Ken 

 2 sider. 

 

 

    Referat af den 15. maj. blev godkendt. 

 

 

 

• Henvendelse fra beboere og ting siden sidst. 

 

• Der er kommet en henvendelse fra en beboer i parkstykket 8 som er utilfreds med låsesystemet i porten, da han ikke 

kan lukke folk ind i gården uden at skal ned og lukke porten op. Han har fået at vide, årsagen til at portene nu skal 

lukkes op med nøgle er (hærværk, våben, narko, tyveri fra ude fra kommende samt utrygge beboere). Dette er stoppet 

med det nye låsesytem vel vidende at det ville give gener for 3 opgange ud 65 opgange. Dette stiller beboeren sig 

ikke tilfreds med og vil tage det op på først kommende afdelingsmøde.  

• Markvandringen er blevet udskudt. Simon vender tilbage med et par nye datoer. 

• I følge et nyt cirkulære skal alle nye bestyrelsesmedlemmer orienteres om hvem i bestyrelsen har den økonomiske 

fuldmagt (ansvar). I vores bestyrelse er det Jacob (JN) og Jan (JK). 

•  Bestyrelsen har afholdt møde om tilbud der er kommet på internet og TV-pakker. Vi har beslutte at arbejde videre 

med de eksisterende udbyder der er her i dag. YouSee og Dansk Kabel TV. Bestyrelsen vil anbefale disse to på et 

ekstraordinært beboermøde. 

• Der har ikke været yderligere kommentarer vedr. træfældningen, så sagen betragtes som lukket. 

• Afdelingen har en udfordring med troldetræet ved cykelskuret på Parkstykket som lider meget under et kraftigt rodnet. 

Ken undersøger hvad der er muligheder for evt. at redde træet og ser samtidig på alternative løsninger. 

• Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Københavns Kommune Teknisk Forvaltning om man ønsker at lave nogle 

lygte/lys forsøg på Utterslevvej. Formodentlig censorstyret på cykelstierne. De berørte beboere vil blive orienteret via 

skiltning på Utterslevvej. 

• Haveprojektet kører som det skal. Man venter dog på at der kommer nogle kompostbeholdere, hvilket der bliver taget 

hånd om. 

 
 

• Økonomi 
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• Afdelingens budget for første halvår, totalt set, ser fornuftigt ud. Afdelingen har fået penge tilbage fra Dong (el 

regnskab for 2016) i alt ca. kr. 465.000,- hvilket luner godt i det samlede regnskab.  

• Ken har forespurgt om Kim og Izair kan få et funktionstillæg eller et kvalifikationstillæg på kr. 500,- pr mdr. I følge 

Jacob er der penge på budgettet. Bestyrelsen talte om evt. at hæve beløbet til kr. 1.000,- JK arbejder videre med 

sagen via HR. 

 

 

• Projekter 

• Se vedlagte oversigt. 

 

 

• Status på Internet/TV pakker 

 

•   Bestyrelsen har modtaget endnu et tilbud på Internet fra Fiberby. Det nye i tilbuddet er at man nu tilbyder 

  individuel aftale med afregning direkte med firmaet og en pris på kr. 100,- for 500 MG og en  bindingsperiode på 

  på to år. Det kunne godt se lidt interessant ud. Bestyrelsen tager en intern dialog inden det ekstraordinære   

afdelingsmøde. 

 

 

• Eventuelt 

 

• Kontoret holder lukket i hele juli måned. 

         


