
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2020 kl 18.00 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat godkendt  

3. Viceværtrapporten  

a. En drift og vedligeholdelse plan udkast er udarbejdet, og vil fungere som styringsværktøj 

fremover 

4. Renoveringsprojekt. 

a. Projektet har været sat i bero grundet corona-epidemien. Det er vanskeligt at fortsætte 

projektet, da det ikke er hensigtsmæssigt at sende håndværkerne ind for at arbejde inde i 

private lejligheder. Projektet vanskeliggøres hvis der er karantæneramte personer med 

corona smitte, som vil have store problemer hvis de er uden vand i længere tid, da vi ikke 

kan forsvare, at de skal benytte de fælles udendørs toiletter. Den foreløbige plan er at 

fortsætte efter den 10. maj. Banken bliver orienteret om denne forsinkelse.   

5. Vaskeriet fra 1.6.20 

Der er udarbejdet forskellige løsningsmodeller. Bestyrelsen ønsker at indgå en 5-årige aftale/ 

kontrakt med Elektrolux om at drive vaskeriet. Vi holder beboerne orienteret løbende.   

6. Trapper udvendig 36-38 48-50  

Udskydes til næste gang. 

7. Gennemgang af indkomne mail. 

a. Der har været nogle henvendelser vedr. uhensigtsmæssig parkering af store private bilder. 

Vi henstiller til at man parkerer med omtanke.  

b. Den 11. april ved middagstid mødte politiet talstærk op i Digterparken. Det skyldtes at 

Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs holdt tale, hvilket tiltrak noget opmærksomhed og 

mange betjente blev sendt til Digterparken. Ved en fejl troede kommunen at det var i 

orden at han stod på Digtersparkens område, tæt fed frisøren. Bestyrelsen var ikke 

orienteret på forhånd, og havde ikke give tilladelse til dette. Optrinnet trak ud, men der var 

ro igen ved 18-tiden. 

8. Planlægning General forsamlingen 

Dato for generalforsamling.  10 juni 2020. Bestyrelsen mødes den 3.juni mhp detailplanlægning. 

9. Forskønnelse/beplantning - overordnet diskussion, fremadrettet.  

Er der nogen der har grønne fingre, so har tid og lyst til at være med til at forskønne Digterparkens 

udeområder med valg af blomster/planter til vores område.  Kontakt gerne bestyrelsen hvis du har 

tid og lyst til dette.    



10. Økonomi 

Budgettet overholdes som planlagt. 

11. Legepladsen – udskydes. 

12. Evt.  


