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Referat af bestyrelsesmøde Egeløvparken Afd. 1-1015  

Mandag d. 12. januar 2015. 
__________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
Deltagere:  
 Kim Kristensen KK 
 Bent Ølgaard BØ 
 Henrik B. Hansen  HBH 
      Gitte Godballe GGP 2. suppl. 
   
 
 
Fraværende: 
 
      Tenna Christiansen TC 
     Bendt Gerhardt BG  
 Lone Juhl-Hansen LJH 1. supp. 
 
Fra 3B deltager: 
 
 Driftschef Rene R. Pape      RPA 
                 Anders Olsen     AO 
  
   
            

                                                                          
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referat fra d. 1/12-2014. 
3.   Varmemester / Driftschef 
4.   Orientering fra formanden 
5.   Overdragelse af hårde hvidevarer. 
6.   Hjemfaldspligten. 
7.   Optagelses af lån til køkkenudskiftning. 
8.   Udkast til stillingsannonce.   
9.   Hvem deltagelse i Workshop fra bestyrelsen.  
10. Fest / Aktivitetsudvalget 
11. Nabohjælp arrangement. 
12. Kattefænger – katteværn. 
13. Videoovervågning af fællesarealer - affaldscon-

tainer og storskrald. 
14. Markvandring. 
15. Madam skrald 
16. Næste møde 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

Kim Kristensen blev valgt til dirigent.  
Henrik B. Hansen blev valgt til referent.  

2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde.  

Referatet fra d. 1/12-2014 blev  god-
kendt. 
 

3.  Varmemester / Driftschef.  

AO – der er forsvundet 3 stk. skralde-
spande på P-plads B3, 3 nye er indkøbt. 
Man ønsker en bedre placering af gen-
brugscontainerne til Plast – jern og pap, 
da ordningen stadig er på forsøgs basis, 
håber man at finde en permanent løs-
ning med tid. 
 
RPA – ugeplan – driftplan – ad hoc op-
gaver er blevet evalueret med medar-
bejderne. 
 
 
 

Man ønsker mere dialog ved flyttesyn. 
Gennemgang af opfølgningslisten. 
Råderets regler tages op på næste 
møde. 

       
4.  Orientering fra formanden. 
 Den nye varmemester var ansat og klar 

til at starte, men dd. har bestyrelsen fået 
besked om han alligevel ikke ønsker job-
bet. Der vil blive søgt efter en ny varme-
mester. 

 
      KK køber 8 gavekort á 500kr. som jule-

gaver til bestyrelsen. Tak.  
 
      Der arrangeres julefrokost for bestyrel-

sen med påhæng efter d. 15/2-2015 og 
TC finder et sted det kan holdes. 

 
 KK var for sent ud med tilmeldingen til 

kursus om råderet, det var overtegnet, 
men KK prøvrt at komme med på næste 
kursus. 
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De mange løse katte i bebyggelsen er et 
stort problem og der kommer mange kla-
ger fra beboerne. Derfor udfærdiger be-
styrelsen en skrivelse til alle husstande 
og minder dem om reglerne for at holde 
husdyr og hvad konsekvensen er for ikke 
at overholder de aftaler, der er for at hol-
de husdyr. 

  
 
5. Overdragelse af hårde hvidevarer. 
 

 Organisationen bestyrelsen vil gerne væ-
re behjælpelige med at klæde afdelings-
bestyrelsen på i spørgsmålet om over-
dragelse af hårde hvidevarer til beboerne, 
således at der kan svares korrekt på 
eventuelle spørgsmål til afdelingsmødet.  
    

 6. Hjemfaldspligten. 
 Det bliver undersøgt til næste møde, 

hvilken konsekvenser det har for Egeløv-
parkens beboer  

 
7. Optagelses af lån til køkkenudskift-

ning. 
Der kan ikke optages 30 årige lån i stedet 
for, som normalt, 20 årige lån.  
 

8. Udkast til stillingsannonce.   
 Stillingsannoncen  med rengøringsopgaver 

i beboerlokalet kommer senere.   
 
9. Hvem deltager i Workshop fra besty-

relsen. 
   GG deltager i møde og spisning, Charlotte 

laver kaffe og the. 
      
10. Fest / Aktivitetsudvalget. 
 Festudvalget kunne godt bruge nogle fle-

re hænder til deres arrangementer, der-
for husstandsomdeles en seddel til bebo-
erne om at melde sig som hjælper. Dan 
Guul  hjælper igen i år med fastelavn.  
 Tak for det. 
 

11. Nabohjælp arrangement. 
       Der kommer en dato for mødet senere.
  
 
12. Kattefænger - katteværn. 

Bestyrelsen får en orientering senere om 
hvordan det foregår og en pris, samt dato 
for hvornår, ligeledes orienteres beboer-
ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13. Videoovervågning af fællesarealer -       
       affaldscontainer og storskrald. 

Bestyrelsen skal komme med deres bud 
på i hvilket omfang de ønsker videoover-
vågning, derefter vil 3B komme med de-
res bud på hvordan det gennemføres.    
 

            
14. Markvandring. 

Den 26. januar 2015 kl. 15.00 bliver der 
markvandring i Egeløvparken, fra 3B del-
tager RPA og fra bestyrelsen deltager KK 
– GGP  og BØ.  
    

11. Madam skrald. 
       Intet nyt. 
      
12. Næste møde. 
      Bestyrelsesmøde.   
      Mandag d.   9/2 – 2015 kl. 16.30 
 
 
      Mødet sluttede kl. 18.00.  
 
 
      Ref. Henrik B. Hansen 


