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Referat af afdelingens bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 kl. 17 
 
Til stede var:  
Helle (HG), Søren (SFJ), Henrik (HM), Dorthe (DC), Henrik (HNN), Camilla (CNA), Peter (PL) 
og Nicole (NM)  

 

Meddelelser fra formanden:  

 

Regnskab 2016 
Regnskabet for 2016 blev gennemgået og godkendt. 

 

Budget 2018 
Budgettet for 2018 blev gennemgået. 

 

360〫Eftersyn 

CNA kunne oplyse, at der p.t. ikke er noget nyt. 

 

Antenne/medie anlæg 
PL fortalte, at KAB er ved at indhente 3-4 tilbud fra forskellige udbydere.  

KAB vender tilbage i løbet af sommer/efterår 2017. 

 

2 Skader (RL 27 skimmelsvamp, rep. af taget i porten) 
HG spurgte PL, om det er muligt at søge dispositionsfonden om hjælp til udbedring af de 2 

skader. PL oplyste, at det er arbejdskapitalfonden vi skal søge evt. tilskud fra. PL vil 
forespørge ved næste organisationsbestyrelsesmøde, som finder sted den 22. maj 2017. 

 

Afdelingens markvandring 
Det blev aftalt, at markvandring sker ved bestyrelsesmødet i næste måned.  
Beboerne vil få frist til at udbedre frem til slutningen af august 2017. 

 
Meddelelser fra Kasserer v/HG og HM: 

CNA oplyste, hvad der står på de enkelte konti bestyrelsen bruger af.  

 
Meddelelser fra driftslederen: 

 

Ind og udflytninger 
HM oplyste, at der har været 8 udflytninger.  
 

Affald 

HM kunne fortælle, at der kommer nyt affaldssystem i løbet af efteråret 2017.  

Beboerne vil i den forbindelse få udleveret poser til bioaffald. 
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Maler, rør og reparationer 

Malerarbejdet af vinduer og døre starter den 7. juli 2017. Firmaet varsler beboerne et 
par dage før de starter på de enkelte lejemål. Firmaet forventer, at være færdige på 9 

uger. 

2. etape af nye jordledninger starter den 16. maj 2017 og forventes at være afsluttet 

efter 6 uger. 

 

Orientering om fælleshuset v/DC: 
  
Driften kører fint.  

 

Orientering om begivenheder i RL v/HN: 
Der har været en enkelt bisættelse. 
 
Ad Hoc opgaver (Igangværende): 

 
Afdelingsmøde 14/9-2017 kl. 19. HNN sørger for indkøb af vand til mødet. 

Skal hjertestarteren synliggøres via APP for alle? 

Skal vi have nyt hjertestop kursus på afdelingsmødet? 

Dorthe stopper som suppleant, så der skal vælges en ny ved afdelingsmødet til september. 
Forslag til råderetskataloget: Dørlås i terrasse/altandøre 

  

 
Fokuspunkter (Venter forude): 
 

Affaldssortering 

TV/medie anlæg 

360〫Eftersyn 

  

Evt.: 
 
 

 

 

Ref. Nicole Montel 
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