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3. Opfølgning ejendomsservice v/ Morten 
 

• Gynger ved nr. 16 vendes så de kan anvendes igen, mangler 5 stolper. 

• Plader på skure ved at blive skiftet. 

• Hækkene ved nyttehaverne bliver klippes. 

• Indkøb af it-udstyr skal ske via Loop (stavning?) 

• Ejendomsservice vil gerne printe indtil bestyrelsen får ny printer, men 
de vil helst hvis bestyrelsen selv omdeler. Det er bestyrelsen enige i. 

 
4. Årshjul bestyrelsens arbejde 2021 
 

Bestyrelsen lavede plan for 2021 for bestyrelsens arbejde. Det forventes at 
der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i april med valg af kasserer (afven-
ter OB’s godkendelse af admin light), og at der afholdes ordinært afdelings-
møde i september. Forslag til datoer: 

Ekstraordinært den 13. eller 20. april 2021 

Ordinært den 14. og 21. september 2021 

 

5. Opfølgning økonomi v/ Preben 
 
Det ser fint ud. Der er dog et overforbrug på flytninger og dødsboer. Det for-
ventes at der kommer et tilskud fra kommunen i forhold til de boliger som kom-
munen har anvisningsret til (hver fjerde bolig). 
 
 
6. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder: 

• Opfølgning husorden og ejerforening v/ Helen 
Der afholdes møde med ejerforeningen vedr. helhedsplan den 14. 
dec. Lejerdelen af ABB Fuglsangpark har majoriteten af stem-
merne i ejerforeningen.  
Den udgave af husordenen som er gældende, omfatter ikke tillæg 
fra 2009 om nyttehaver. Bestyrelsen kommer med forslag til ny 
husorden på det kommende ordinære afdelingsmøde. 
 

• Storskrald / Annet og Charlotte 
Vi betaler et grundbeløb til Vestforbrænding, som dækker bl.a. fla-
ske, papir, batteri og pap genbrug.  
Vi arbejder på en storskraldsordning, men indtil den bliver etableret 
er det vigtigt at ingen smider storskrald i containerne til madaffald. 
Der kommer en konsulent fra Vestforbrænding vedr. storskrald til et 
møde med ejendomsfunktionerne og repræsentanter fra bestyrel-
sen. 
 

• Legeplads / Preben og Morten 
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Bestyrelsen har modtaget to modeller på legepladser, som besty-
relsen har sagt god for.  Morten og Preben gennemgår tilbuddene 
og beslutter herefter den model som sættes op hurtigst muligt. 
 

• Haveudvalg V/ Charlotte 
 

Haveudvalget har gennemgået alle haver med henblik på at etab-
lere skel, hegn, mv. 
Der er mange gode ideer til forbedring, vedr. grillplads, kompost-
bunke, fræsning af grene – forslag skal godkendes af afdelingsmø-
det. 
Der kommer et møde med kommunen om kompostbunke og mulig 
placering. 
Hegnet bliver lavet af pæle med en planke ovenpå, og sættes op i 
tæt dialog med havebrugerne. 

 
7. Beboerhenvendelser og opfølgning klager 
 
Lukket punkt. 
 
8. Eventuelt 
 

Vinduespudsning og gardiner: 

 

Gardiner til bestyrelseslokaler tages med ved indkøb af møbler 

Vinduespudsning af bestyrelseslokaler og fælleshuse 

 

Punkter til januar: 

 

Kommunikation beboere 

Kommunikation andelsforeningerne 

Emhætte skal max. larme med støjniveau xx db 

 

Tilsyn af boliger: 

Bestyrelse vil have på skrift hvad der skal være i orden, når en lejlighed synes. 

Hvordan skal en standard bolig se ud. Bestyrelsen ønsker at deltage i tilsyn på fra-

flyttede boliger – Annet og Preben inviteres med – en af dem deltager. Helen skri-

ver til Thor. 

 

Opfølgning med ejendomsservice: 

 

Morten spørger ejendomsservice om gulvene får tre gange lak som vedtaget af af-

delingsmødet. 

 

Morten minder ejendomsservice om, at der skal fræses rødder fra de store træer 

som er fældet. 
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Punkt til næste bestyrelsesmøde: Husorden og håndhævelse heraf.  
 


