
Referat af bestyrelsesmøde d. 10/06/2020 

 

1. Referat fra sidst 

Godkendt og oplagt på hjemmesiden 

 

2. Valg af referent  

Lise 

 

3. Deltagere 

Michael, Thomas, Jannick, Leif, Kjeld og Lise 

 

Maria har tidligere meldt sig ud af bestyrelsen og har ønsket at indtræde i bestyrelsen igen i positionen 

suppleant. Da bestyrelsen og KAB har været orienteret om fratrædelsen, så kan hun ikke komme tilbage før 

næste afdelingsmøde. 

 

4. Meddelelser internt og budget opfølgning 

o Havelåger: Intet nyt. Peter Rørbye har rykket flere gange. 

o Cykelskur: Peter Rørbye har fået opgaven om at finde lokationer til cykelskur. Det kan ikke forventes, 

at vi får tilladelse med et skur med overdækning. 

o Have gennemgang: Thomas kigger på haverne sammen Carsten og Jannick 

o Budgettet: Der er balance i budgettet efter 11 mdr. 

 

5. Henvendelser 

o Nr. 14: Hvad dækker forsikringen? Kjeld sender en mail til KAB, hvor han beder om oplysninger på, 

hvad forsikringen dækker. Beboeren har selv henvendt sig, men har intet hørt. Derefter finder 

bestyrelsen ud af, om der skal flere ting ind under forsikringen. 

o Nr. 13: Forslaget om at etablere en P-ordning med reserverede pladser ved opsætning af plads-skilte 

henvises til eventuelt at blive genfremsendt i forbindelse med varsling af et kommende 

afdelingsmøde 

 

6. Til beslutning 

 

A. Bøgehække – Erstatningsbeplantning i efteråret samt hegn under udhæng: Det er taget til 

beslutning, at der plantes erstatningshække i efteråret. Det besluttes, at der laves en tegning 

erstatning af hæk under udhænget, tegningen skal vise et hegn med samme udtryk som 

beklædningen på bebyggelsen, hvor højden er optil 180cm. 

B. Status på P-kontrol: Afstemningen viste et nej til indholdet i bestyrelsens forslag til indholdet i en p-

vagtordning. Afstemningens resultat: Ja: 31, Nej: 74, Blank: 1. Det tages til efterretning, at indholdet 

i forslaget ikke var beboernes ønske. Afdelingsmødets beslutning om, at der skal indføres en p-

vagtordning, står stadig ved magt. Bestyrelsen afventer et kommende afdelingsmøde, hvor 

indholdet kan komme op til diskussion eller der kan indkomme andre forslag. 

C. Forsøgsbump KRV: Carsten har opgaven med at opsætte forsøgsbump på KRV. 

 

7. Eventuelt 

o Solgardinet på ydersiden: Der er 2 AA batterier i vindmålerne. De skal skiftes, hvilket gøres af 

ejendomskontorets. 

o Vibrationer i badeværelset: Det er en konstruktions fejl i opsætning af badekabinen. Det er en del af 

byggesagen og ordnes igennem KAB. 



o Ventilationssystemet: Der er ikke noget nyt i sagen om kontrol af systemet hos beboerne. Det ligger 

hos Peter Rørbye. 

o Gulve: Det er meget sarte gulve i vores bebyggelse, som kan være svære at udbedre ved evt. 

fraflytning. Dette vil blive drøftet med Peter Rørbye på det kommende møde med ham. Bestyrelsen 

arbejder på sagen. 

o Peter Rørbye indkaldes til møde omkring udestående sager i forhold til byggesagen. 

o Kjeld laver et generelt skriv til beboerne omkring brug af fællesareal. 

o Cykling forbudt skilte: Det vil koste ca. 12.000kr at sætte skiltene op. 

o Belysning: Vi vil gerne prøve at sætte svagere pærer i lamperne ved stierne. Der findes en prøve sti. 

o Flytning af store ”oversigtsskilte” ved indkørslen til området pga. dårligt udsyn. (KRV, MJV, VPV): 

Thomas tager den med Carsten. 

o Bestyrelsens Facebook side nedlægges 

o Nabohjælpskilte til afdelingen: Leif tager opgaven med at kontakte Nabohjælp. 


