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Referat 
 

 

1. Referat fra forrige møde blev godkendt 

 

2. Bygningsgennemgang 

Bygningsgennemgangen gik godt. Desværre deltog afdelingsinspektøren ikke. Der 

er mange udeståender på vedligehold i Fuglsangpark, og bestyrelsen ønsker at der 

bliver sat fokus på det som der er budgetteret med i år, så vi når det inden årets 

udgang, herunder vinduer, randisolering og træværk. 

Bestyrelsen vil gerne have en oversigt over, hvilke boliger der mangler at få vin-

duer skiftet (skal fremgå hvilke vinduer det er); hvilke der har fået lavet 
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radonsikring; hvilke der har fået gulve randisoleret (papiruld); hvilke der har fået 

etableret udluftning i badeværelse og hvilke der har fået etableret anden udluft-

ning. 

Vi afventer opdatering af status på DV-plan fra afdelingsinspektøren – vil blive 

gennemgået på bestyrelsesmødet 6. august. Af statusplanen bør fremgå deadline 

for, hvornår opgaver forventes løst, så bestyrelsen kan følge med i, om opgaverne 

løses som forventet.  

 

3. Valg af bump stræder 

Bestyrelsen har besluttet hvor fartbump skal være, og anvisning sendes til AAB. 

 

4. Helhedsplan 

AAB vil sende en skrivelse til beboerne om skimmelsvamp og radonmåling.  

AAB følger op med de beboere som meldte sig til arbejdsgrupper på helhedsplan. 

AAB laver to forslag til helhedsplan, én med ventilation og én med ventilation og 

tag. Forslaget sendes til landsbyggefonden.  

Randisolering kommer ikke til at indgå i helhedsplan, i stedet for sætter vi det i 

gang som en del af DV-planen. 

 

5. Inventar til fælleshus – renovering 

Punktet udsættes til efteråret. 

 

6. Haver  

Charlotte og Helen har påtaget sig opgaven, at få fulgt op på de resterende ønsker 

til haver, herunder bytte og ændring af størrelser på haver. Alle der har ønsket at 

få en have, som ikke allerede har en, har fået tildelt en have.  

Der skal laves nogle regler for nyttehaver. Af disse skal fremgå, hvad der sker hvis 

ikke man anvender sin have og hvad man kan bruge en lånehave til. 

Forslag til datoer for forskønnelsesdag - 6. oktober, alternativt 22. september. 

Årshjul bestyrelsen  

Udsættes til september når alle er tilbage fra ferie 

 

7. Henvendelser fra beboere 

Der følges op med afdelingsinspektøren i forhold til ukrudt, varmeanlæg og slå-

ning af græs for beboere, som ikke selv kan varetage opgaven. 

Charlotte undersøger med storskrald. 
 
 

 


