
Bestyrelsesmøde den 1.8. 2017 

Til stede: Kate, Bente, Claus, Astrid, Flemming, Steffan og Gitte 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra juni måned- Godkendt. 

3. Vicevært  

a. Vinduer næsten færdige med udskiftning, mangler 1 lejlighed. Der er flere på venteliste 

som ikke haster, samt nogle enkelte som skal skiftes. 

b. Lejeaftale for P-pladser er undervejs. 

c. Div. beton og murarbejder – Der bliver sat gang i beton renovering ved blok 40. 

d. Kloak og vejbrønde – Disse undersøges med kamera i august måned, kloaker blev renset 

den 1. august.  

e. Tagdækning på de høje blokke – Der kommer en pris i løbet af efteråret. 

f. Beskæring af trætoppe udført samt fældning af birketræer. Dog fældes birketræ blok 24 

ved gavlen senere. 

g. Udskiftning af glas på svalegange – nogen er skiftet resten følger. 

h. Der er store problemer med at beboerne/lejerne ikke kan finde ud af at stille affald på rette 

steder. Vi opfordrer alle til at gøre sig bekendt med reglerne for storskrald. Hvis ordningen 

fortsat misbruges overvejer bestyrelsen et ophør af denne. 

4. Glas på altanerne der er itu udskiftes og får nye beslag. 

5. Gennemgang af indkomne mails  

a. Der klages over katteværn der er sat ulovligt op. Samtidig klages der over ting som 

ejere/lejere har placeret uhensigtsmæssigt. 

b. Vi henstiller til at man benytter de opstillede cykelstativer i stedet for svalegangene.  

6. Nyt fra Sinding – Intet at berette. 

7. Økonomi – Budgettet holder, også med de seneste vedtagelser omkring betonrenovering og 

skiltning. Samt opsætning af lys ved gavlen af blok 30 og 50.  

8. Husdyr – Der klages over hunde og katte der ikke holdes i snor. Der laves en seddel som omdeles til 

alle beboere.  

9. Beskrivelse af vinduer – Der laves en plan over udskiftede vinduer, de som trænger med en 

opdeling efter blokke og vinduestyper. 

10. Evt. – intet. 


