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Administreres af 
C1 Restricted 

 
 

 

 

Referat af afdelingens bestyrelsesmøde den 29. maj 2019 kl. 17 

 
Til stede var:  

Helle (HG), Søren (SFJ), Henrik (HM), Henrik (HNN), Karin (KD), Bo og Camilla fra 

KAB samt Nicole (NM)  

Sekretær: 
NM 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde sker pr. mail. 

 
Meddelelser fra formanden v/HG: 

  

Budget møde, forberede os til den 29. maj 2019 

Budgettet for 2020 blev gennemgået og vi fandt frem til en besparelse på kr. 81.000. 
 

Hvordan skær vi på huslejen 

 

Er antennepengene kommet i 2018 

Camilla undersøger. 
 

Nye vinduer og døre i 2024 måske før 

Det bliver nok i 2023 at døre og vinduer bliver udskiftet. 

 
Afdelingsmøde den 12. september 2019 

 

Bestyrelsens beretning 2018/2019 

HG har lavet udkast til beretningen og den bliver tilrettet med input fra mødet. 
 

Forslag regnvandsopsamling 

 

Forslag om stigning på vask i vaskeriet 

 
Skimmelsvampsagerne er afsluttet - i alt kr. 482.581,25 

Ansøgning til VB om tilskud til skimmelsvampsagerne (næste møde er den 11. juni 

2019). 

 
Sommer nyhedsbrev 

Uddeles omkring den 20. juni 2019. 
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Meddelelser fra Kassérer v/HG & HM:  

Der er ikke brugt mere end de andre år indtil nu. Samlet kassebeholdning er ca.  

kr. 11.000. 
 

Meddelelser fra driftslederen v/HM: 

 

Ind og udflytninger 
HM oplyste, at der har været 2 udflytninger. 

 

Almindelige opgaver i driften 

Der har ikke været yderligere opgaver end dem, der er beskrevet i skemaet. 
 

Markvandring med driften og KAB 

Der har været periodisk eftersyn (markvandring). 

 
Varmecentralen er blevet optimeret med CTS anlæg. 

 

Brochure om beboer app bliver uddelt den 13. juni 2019. 

 

Orientering om fælleshuset v/KD: 
Lysdæmper er blevet udskiftet.  

 

Orientering om begivenheder i RL v/HN: 

Der har ikke været nogle begivenheder. 
 

Drift skema v/HG og HM: 

 

Ad Hoc opgaver (Igangværende) 
Fokuspunkter (Venter forude) 

 

Evt.:  

En beboer har spurgt til rengøring af affaldscontainere. HM oplyste, at lågene 

rengøres med jævne mellemrum. 
 

 

 

 
 

 

Ref. Nicole Montel 
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