
Ref. af bestyrelsesmødet mandag d. 5 februar 2018. 

 

 Garagerne og regler. 

Vi undersøger muligheder for P-vagter + vi kigger på eksisterende lejekontrakt af garager.   

 

 Affaldssortering. 

Efter årsgennemgangsmøde med Ditte, er der blevet sagt ok for, at vi kan vælge vores 

(Nielses) løsning, hvor der indkøbes en trailer som kan fragte containerne. Dittes krav er 

blot, at arbejdstilsynet skal godkende arbejdsprocedureren. Yderligere forslår Ditte en 

alternativ løsning som handler om, at man ud fra hvert skralderum, laver et hegn og 

derinde, i hegnet, kan de ekstra containere placeres. Den løsning vil gøre, at Niels slipper 

for at rykke rundt på noget som helst -og samtidig sikre man, at containerne ikke kører ud 

på kørebanen. Der er stemning for, at Niels køber en trailer. 

 

 Nyt fra Viceværten. 

Niels går i gang med at bygge nyt miljøhus. 

 

 Der er en ny renovering på vej: 
Vi skal tage stilling til om man skal ansøge byggefonden -eller om vi bares skal tage 
lånet og køre det igennem. (Ditte fortæller, at det er noget som Anne Merete kan klare) 
Der er tale om: Nye tage + nye vinduer (hvilke type vinduer) + Isolering af ydervægge. 
(Dvs. man isolere på samme måde på resten af væggene som man har gjort på 
gavlene.) undersøgelse af faldstammer som muligvis ender ud med nye faldstammer 
eller strømpeforring. 
 

 Beboere tager lån i egen bolig/ Individuel modernisering: 

Skal vi have et punkt med på årets beboermøde som handler om, at man som beboer kan 

tage lån i egen lejlighed? Det betyder, at en lejlighed kan stige i husleje og at den næste 

beboer ”aver” gælden. Fordele / Ulemper? 

 

 Legeplads: 

Rutsjebanen udskiftes over på den store legeplads. Og den nye bliver en metalrutsjebane.   

 

 Rengøring: 



Der bliver rengøring af fælleshuset en gang årligt. + En gang om måneden bliver der 

rengjort i vores tørrerum. Dette indlagt i budgettet 2019 

 

 Eventuelle: 


