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bestyrelsesmøde d. 19 maj 2022 

1. Orientering fra driften 

• Ken 

VI kigger på datoer på markvandring 

Ken følger op på asfaltarbejdet som er nærmest færdigt. Der mangler lidt på soklerne 

som følge af arbejdet, som også bliver lavet. 

Vi har etableret blomsterbed på parkstykket og indkøbt 5 nye plantekasser til 

haveklubben hvoraf desværre en blev stjålet. Der kommer jord næste uge. 

Vi har stadig store problemer på storskraldet. Vi følger op på løsningsmulighederne 

og rykker på affaldsproblemet. Anette er torveholder på dette så snart hun modtager 

referat fra Fatma om vores affaldsmødet. 

Der er kommet et cirkulære fra AAB vedrørende brandalarmer som skal installeres 

alle fællesrum og kældre. De skal være serieforbundet, derfor skal det tjekkes om de 

vi har i opgangene er gode nok. Ken følger op på dette. 

Ken har fulgt op på varslingerne fra juridisk afdeling til opgangen hvor der mangler at 

blive repareret dørtelefoner. Der er ikke blevet reageret på varslinger, derfor er der nu 

udsendt ny varsling med slip og derefter bliver der rykket på sagen, inde fra juridisk 

afdeling. Næste dato bliver fra d. 21. 

 

Mødet er hævet tidligt pga. af konflikter internt i bestyrelsen. 

Desuden er næste bestyrelsesmøde rykket til efter Konfliktmægling har fundet sted. 
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Disse punkter er derfor ikke blevet gennemgået på mødet. 

 

2. Økonomi 

• Gennemgang af kvartalsregnskab 

• Status på de 13 mill som figurerer på budgettet 

• Status på økonomien vedr. motionsrum 

3. Orientering fra bestyrelsen 

• Besøg hos Nortec vedr. koncept omkring vaskerierne 

• Status på igangværende projekt (Biodiversitet) 

• Henvendelse fra afdeling 27 hjælp og udveksling af erfaringer (Biodiversitet) 

• Status på redigeret husorden 

• Evaluering af mæglingsmøde 

• Mail disciplin 

4. Eventuelt 

• Løst og fast 

 

. Næste bestyrelsesmøde samt aftenåbent 

Mandag den 13. juni kl.18:15 Bestyrelsesmøde med mad. 

Aftenåbent den 13. juni kl. 19:00 til 20:00. 

1. Bemærk venligst at aftenåbent er den 13. juni da den første 

mand i juni er første pinsedag. 
 


