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Referat 
 

1. Godkendelse dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse referat 
Referat fra forrige møde ikke omdelt, der kunne referatet ikke sættes til 
godkendelse 
 

3. Opfølgning ejendomsservice v/ Morten 
Da referat ikke omdelt kunne Morten ikke følge op med Ejendomsser-
vice. 
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4. Opfølgning økonomi v/ Preben 
Vi havde et underforbrug i 2020 på udvalgte poster. Preben følger op 
med AAB om de midler vi gerne vil have flyttet fra 2020 budgettet til 
2021. 
 

5. Husorden vs. virkelighed – bestyrelsens opfølgning  
Lige nu stemmer husordenen ikke overens med virkeligheden. Vi vil 
inddrage beboerne i udarbejdelsen af en ny husorden, som vi efterføl-
gende vil aftale i bestyrelsen, hvordan den håndhæves.  
 

6. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder: 
a. Ejerforening – feedback 

Der er afholdt møde i ejerforeningen vedr. helhedsplanen. Ejer-
foreningen har udbedt sig flere oplysninger. 

b. Haveudvalg 
Ikke noget nyt. 

c. Storskrald 
Ikke noget nyt. 

d. Legeplads 
Legeplads er valgt, og udestående er kun at få afklaret budget. 

e. Kommunikation beboere 
Morten vil skrive på Facebook, når der er runddelt mødeindkal-
delser, mv. 
Morten sørger for at referater fra bestyrelses- og byggemøder 
bliver delt på hjemmesiden. 

f. Kommunikation andelsforeningerne 
Helen har været i dialog med de andelsforeningerne. Det kom-
mer til at kræve mere dialog at få lov at bruge deres udearealer. 
Helen sender e-mailkontakter på de andelsforeningerne til Mor-
ten, da afd. 2 har givet udtryk for ønske om samarbejde om na-
turen. 

g. Hvor meget må en emhætte larme?  
Udsættes 

7. Beboerhenvendelser og klager 
Opfølgning på henvendelse vedr. støj fra vaskeri. 
Helen skriver til afdelingsrådgiverne vedr. åbningstider. 
Morten taler med ejendomsservice vedr. dør der ikke kan lukkes, ma-
skiner der banker mod hinanden, eventuelt lydisolering, låsning af dør 
så der ikke er tilgang efter vaskeriet lukker. 
Morten beder om at få statistik på, hvornår vaskeriet anvendes. 

8. Eventuelt  
 


