
 

 

 
 
 
 

Frederiksborg Almene Boligforening 
Afdeling 401 Petersborgvænget 

 

Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 7. oktober 2019.   

 

Punkter til mødet på mandag. 

  

1.       Faldstammerne, hvad skal vi gøre med dem?  

Vi har besluttet at vi renser faldstammerne løbende frem til udskiftning i 2023 i stedet for at 

lave en TV inspektion, samt at beløbet på de kr. 50.000 der er sat af til denne opgave bliver om-

konteret til rens af faldstammer. 

2.       Godkendelse af overskridelse konto 116 vedr. fuger omkring vinduer: 

Bestyrelsen godkender tilbud fra Kvalifuge APS på kr. 640.795,50 og overskridelsen på kr. 

140.795,50 i forhold til de kr. 500.000 der er sat af på konto 116. 

3.       Flytning af legeredskaber: 

Vi blev enige om at flytte sandkasse og legeskur så de står ved siden af gyngestativet det giver 

mere og bedre plads til at komme rundt. Ejendomskontoret sørger for flytningen.  

4.       Nyt legeredskab på stor legeplads: 

Ejendomskontoret sender model forslag til nyt redskab til Henrik Nielsen 4.1.th., så drøfter vi 

næste gang om hvilken model vi kunne tænke os.  

5.       Overskabe til fælleshus: 

Vi blev enige om at bruge de sidste kr. 2.500 på konto 116 fælleshus til 3 stk. overskabe til vin-

glas mm. Ejendomskontoret sørger for opsætningen. 

6.       Mere lys i afdelingen: 

Vi ønsker lys i cykelskur ved nr.22B og i cykelskuret ved nr. 4, ejendomskontoret indhenter tilbud 

på disse arbejder og sætter i gang hvis der er penge til det.  

Så snakkede vi om at vi kunne tænke os at den store legeplads blev oplyst og blev enige om at 

undersøge hvilken muligheder der er og hvad det vil komme til at koste. 

7.       Nye borde til fælleshuset og evt. opbevaringsrum: 

Der er indkøbt 3 nye borde str. 180 cm samt 3 nye borde i str. 120 cm.  

Så skulle vi være dækket ind igen. 

Vi vil bevare værelserne som de er, så kan man altid bruge det ene til opbevaring, hvis der skul-

le være behov for dette, I stedet for at inddrage det ene værelse til permanent opbevaring.   

 8.       Storskraldscontainer: 

 



Ejendomskontoret undersøger mulighed for at købe storskraldscontainer, som fast kan stå i      Pe-

tersborgvænget i stedet for at vi får en container 4 gange om året i en uge, så tager vi det op på næ-

ste møde.  

 

Referent Andrea Lengua 
 
 

 


