
Bestyrelsesmøde 19 februar 2020 kl 18.00  
 
Til stede: Kate Hornbæk, Claus Wilsøe Langvig, Birgitte Hvingel, Astrid Marie Lauridsen, Flemming Faaborg 
vicevært Steffan.  Jan fra Sinding og Co deltog.  
 
Afbud: Bente, Thomas, Mathias 
 

1. Dagsorden godkendt. 
 

2. Sidste referat godkendt. 
 

3. Viceværtrapporten 
 

4. Opfølgning.  
o Belysning blok 28 og 30. 
o  

5. Forberedelse generalforsamlingen den 18. marts 2020. Dagsorden for mødet blev gennemgået, og 
Digterparkens økonomi blev drøftet (budget og regnskab), herunder bestyrelsens forslag til 
anvendelse af midler fra grundfonden til at udskifte brandrapper.  
Det Indkomne forslag fra om opførelse af nye lejligheder blev drøftet. Bestyrelsen kan ikke anbefale 
dette, begrundelser herfor vil blive præsenteret på generalforsamlingen. I den udsendte dagsorden 
til generalforsamlingen med tilhørende bilag kan flere detaljer læses.   

6. Gennemgang af indkomne mail. Intet at bemærke 
 

7. Renoveringsprojekt. 
 

8. Vaskeriet fra 1.6.20.  - drøfte skal vi have et vaskeri, hvis vi skal beregne om vi skal købe maskiner 
eller leje. Vicevært Steffan indhenter forskellige tilbud som vil blive vurderet.  
 

9. Trapper udvendig 36-38 48-50 – se notat herunder fra et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 

10. Eventuelt  
o P-kælder – der er mange tomme pladser 
o Skal vi oprette en facebook gruppe? Drøftes næste gang. 

 

Fra ekstra bestyrelsesmøde den 2. marts 2020 

Kate, Bente, Flemming, Gitte, Claus & Astrid 

Bestyrelsen drøftede det indkomne forslag vedr. opførelse af nye lejligheder jf det tilsendte forslag, så 
bestyrelsen kan ikke anbefale dette, og det vil blive begrundet på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen har haft besøg af en byggesagkyndig, der har påpeget, at brandtrapperne i Digterparken ikke er 
i ret god stand. Det gælder trapperne ved blok 36, 38, 48 og 50. Bestyrelsen har derfor drøftet hvilke 
muligheder vi har for at få ordnet dette. En mulighed er at bruge midler fra grundfonden. Helt konkret 
henstiller bestyrelsen til at vi benytter grundfonden til i første omgang at udbedre brandtrappen ved blok 
48. Vi er ved at undersøge priser for dette. Fæstning af trappen og belægningen i samme område vil også 
have behov for at blive ordnet, og udgifter dertil vil komme i tillæg. Der vil blive stillet forslag herom på 
generalforsamlingen.  


