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Til stede: 

Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
Cathrine B. Ahlmann  Suppleant 
Afbud 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Poul Erik Bengtson Næstformand 
 

DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af referat 
2. Bestyrelsen 
3. Administrator 
4. Økonomi 
5. Lejligheder til salg 
6. Opgaver 
7. Bygge projekter 
8. Viceværten 
9. Eventuelt    
10. Fortroligt 

1. GODKENDELSE AF REFERAT 
Referat 1 godkendes næste møde 

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
Intet nyt   
 
4. ØKONOMI  
Vi skal have de seneste 5 års udgifter til tagreparation og vedligeholdelse talt sammen 
(Polle) dette i forbindelse med kommende høring om tagboliger. 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Ingen oplyst. 
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Skraldeskure 
Der skal sættes beskyttelses aluskinner på hjørnestolperne til skraldeskurene, så de ikke 
tager for meget skade.   
 
Barvogne i skur 
Ansøgninger modtaget – IJ sætter op og fordeler efter kriterierne 
 
Fiberby 
Opgradering til 200/200 – købe udstyr eller leje. Vi vedtog at købe 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
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Kloakprojekt.  
Vi skal skrive (IJ) til ARI Christian Frederiksen Wigø, at vi nu forlanger at få alt udbudsma-
teriale og alle referater.  
Vi skal have dato for hvornår der er sendt ansøgning ind med port/cykelparkering og trap-
per, og vi skal vide, hvad tidsperspektivet er for en endelig færdiggørelse. 
 
Der er nu forhøjelser ved trappenedgange – skal de markeres med noget, så folk ikke fal-
der ned.  
 
Grøn gård 
Intet nyt efter afleveringsnotat fra Børling med mangelliste. Vi afventer nyt fra ham. 
 
Porte 
Vi har ændret beslutning om plader i bunden af portene, for at spærre for katte. Det bliver 
en anden løsning /plexiglas. (pågår) 
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Vi har haft møde med tiptop ang. deres ønske om at give tilbud.  

9. EVENTUELT     
Vi har kontakt med Plan 1 og med DBC som begge kan præsentere på en høring.  
en (foto eller andet) 


