
Referat fra bestyrelsesmøde 3/2 2016. 

1:   Siden sidst.    Der har igen været problem med vand i kælderen (skovly) som viste 
sig at være en fejl i brønden. 

Udskiftning og opretning af fliser fortsætter, samt træer som er til gene og døde 
fældes. 

Udskiftning af låsene i vore gangdøre er forsinket. Det viser sig at der er 
uoverensstemmelse omkring givne tilbud og Inspektør arbejder videre med det. 

Der har været et par episoder mhs husdyr (katte), hvor beboere desværre overlod 
kattene til sig selv og den ene kat med død til følge. Dette er selvfølgelig uacceptabelt 
og bestyrelsen arbejder videre med dette. 

Udskiftning af køkkener via råderetten er der efterhånden mange der benytter sig af 
og ser ud til at fortsætte. 

2: Det er alle bekendt at SEF skifter udbyder til STOFA og d. 4/2 er der formandsmøde 
hvor formændene mødes med S.E.F og STOFA for at høre mere omkring skiftet og vi 
fremlægger ønsker og behov med hensyn til information og hjælp ved 
kanalindstillinger.  

D. 5/4 ER DATO FOR KANALOMLÆGNING OG LUK FOR ANOLOG KANALER OG MERE 
INFORMATION VIL KOMME FRA BÅDE SEF OG STOFA. 

3: Vi har hjertestarter hængende udenfor indgangsdør til beboerhuset SKOVLY. Vi er i 
gang med at undersøge mulighed for kursus for brugen af hjertestarteren. Vi er en 
del som har kursus i livgivende førstehjælp blandt andet hjertestarter og vil lave 
seddel med navne og hus nr. og hænge ved starteren, så vi kan kontaktes i tvivls 
spørgsmål. 

4: Beboerhuset SKOVLY . Bestyrelsen var på en lille rundgang der og besluttede 
hurtigt, at med den pris vi tager for udlejning bliver vi også nød til at leve op til en 
god standard, 

Vi kan se udlejningen faldende og det skal vendes.  

Service skal være ens og noget kan suppleres op andet må skiftes helt.  

Skader som skal repareres, sæder på stole udskiftes (er bestilt)  

Udvendigt også en del som skal ordnes.  



5: Vi skal have en grundig rundgang sammen med inspektøren, samt et møde med 
gårdmænd i foråret for klarlæggelse af, hvilke vedligeholdelsesarbejde og tiltag der 
er. 

6: Der har været et par klager som er taget til efterretning og afsluttet. 

Vi efterlyser stadig personer med ideer, som vil lave tiltag-klub-arrangementer  for 
beboere i SKOVLY.  

Bestyrelsen deltager i 2 kursus aftener i februar. Afholdes for bestyrelsesmedlemmer 
af SAB i SKOVBYHUS, som omhandler opgaver og ansvar samt budget og regnskab. 
Senere vil der, hvis nok tilmeldte være konflikthåndteringskursus.  

 

På bestyrelsens vegne 

Claus Andersen 

 


