
Referat  til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d.10/4-2018 kl.10-12 

Tilstede: Jeanette, Camilla og Preben. Afbud fra Henrik 

Dagsorden: 

 Godkendelse af referat: referatet er godkendt 😊 

 Siden sidst 

a) Bestyrelsesrummene: Vi har fået ryddet op, og det er supergodt. Vi har sprøjtet mod 

skimmelsvamp. 

Ang. senge, madrasser og dyner:  vi slår det op i nyhedsbrevet. Pris :125,- for seng og  

madras, 50,- for dyne og pude. 

Vi får afviklet tom emballage, så snart det er muligt. 

Rengøringsmidler: skal indkøbes, det sørger Jeanette for. 

 Væggene: Vi forhører os hos Verner/Karsten Brandt med behandling af ydervægge 

indvendig, og er enige om at det skal være en maler som gør det. Camilla kontakter. 

b) Vaskeri: Vi tror på at der har været en opstarts og indkøringsperiode og at folk nu har 

fundet ud af det. Der er dog stadig 2 punkter nemlig afbestilling og reservationstid, det 

tager vi med i nyhedsbrevet. 

Evaluerer på det i nyhedsbrev. 

 

 Kommende projekter 

c) Lars Albertsen: 

Træerne vil blive beskåret og presse kronerne op så de ikke skygger så meget. Desuden vil vi 

minde ham om sidst i april/først i maj, at  udskifte de planter som er gået til ved frost, som 

vi tidligere har aftalt er uden beregning. 

Opgangsbelysning/cykelskurebelysning 

d) Opgangsbelysning: Elektrikeren har fundet en løsning, således at der kommer et lys som 

tænder med det samme, og det er godkendt efter vi har set det i en blok som prøve, som 

skrevet i sidste referat. Vi har, siden da undret os over at der ikke er sket mere? Vi har 

rykket for det ad flere gange til inspektør, da det er vores beboeres sikkerhed, der står på 

spil, hvilket vi synes er meget uheldigt!! 

Cykelskurebelysning: Lysene er kommet, elektrikeren venter også svar på dette fra 

inspektør. Der er taget kontakt til Strynøvej, for at appellere til at de ikke bruger vores 

beboeres cykelskur. Cykelskurene må bruges til alt, også barnevogne og scooter, dette var 

aftalen. Nogle bliver meget brugt, andre næsten ikke. Vi vurderer løbende om der er behov 

for flere. Strøm er sat til, vi tjekker om det virker! 

 

e) Sålbænkene renses: Venter på frosten er væk, men det skulle være bestilt.  

 

f) Sommerhygge/Loppemarked:   Vi snakker om at lave et kombineret sommerloppemarked  

(for at få brugt vores pølser og brød)og prøve at få nogle frivillige hænder med. skriver det i 

nyhedsbrevet med appetizer 😊 med dato: Lørdag d. 30 Juni,  

 



 Fællesmøde med de andre bestyrelser (kun best. Medlemmer) 

a) Mødet sidst: Det gik rigtig godt, se referat, og vi lavede en styringsgruppe, som skal 

udfærdige et brev til boligforeningen i.f.t. at vi har brug for at udtrykke vores bekymring for 

pedellernes arbejdsvilkår fremover. 

b) Vi blev enige om at bruge hinanden fremover til de store fællesprojekter.   

c) Kommende møde er fredag d. 19 kl. 12. Dette er stadig kun for bestyrelsesmedlemmer, 

ikke suppleanter. 

 

 Etniske beboere: Jeanette orienterer at hun har glemt det, så vi rykker det til næste gang. 

A. Tolke, :Jeanette undersøger hvad mulighederne og regler er. (Og problemets omfang.) 

B. Hygge/ dialog om problemer og regler skrevne og uskrevne i boligselskabet:  Vi snakker 

om at holde åbent beboermøder igen for alle vores beboere. Og vi snakker om at holde 

et par timer åbent for etniske beboere, først og fremmest ved at snakke med 

skovbyhus. (Jeanette) 

 Evt.:  Nyhedsbrev:  Jeanette og Camilla sætter sig sammen mandag den 16 kl. 10 for at lave 

nyhedsbrev. 

 Indhold: Loppemarked, vaskeri, belysning, Albertsen, legeplads, det nye team2, fællesbest. 

Perlesten. Nye ideer: Maling i opgangene.  

Ang. boldspil: Det er bemærket, at der er sat fodboldmål op mellem Strynøvej og St. byhavevej. Vi 

vil prøve være opmærksom på om de bliver der, og hvordan de bliver brugt. Vi snakker om brugen 

af bold i vores områder, almindelig boldspil/versus fodbold😊 

 Magnetkort??  Gad vide om de kommer?? 😊😊😊 

 

Vi bestilte det i september 2015, men den er stadig strandet hos ?? Vi hører nærmere fra Karsten 

Brandt. 

 

 

 Næste mødedato : 

   Vi beslutter os for tirsdag den 15 maj kl 10.00  

Forberedelse med kaffe/the: Henrik😊 

Ansvar for kage                       : Jeanette😊 

 

 

Tak for et godt møde!!😊 


