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Referat af bestyrelsesmøde Egeløvparken Afd. 1-1015  

Tirsdag d. 21 april 2015. 
__________________________________________________________________________________________
 
Deltagere:  
 Kim Kristensen KK  
 Bent Ølgaard BØ 
 Henrik B. Hansen  HBH 
 Bendt Gerhardt BG 
      Gitte Godballe GGP 2. suppl. 
   
 
Fraværende: 
      Tenna Christensen  TC 
      Lone Juhl-Hansen LJH 1. supp. 
 
Fra 3B deltager: 
 
 Driftschef               Rene R. Pape      RPA 
 Varmemester         Jan Westlund       JW 

   
 Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referat fra d. 12/1-2015 og    

d. 9/2-2015. 
3.   Varmemester / Driftschef. 
4.   Orientering fra formanden og bestyrelsen. 
 
     
                                                                          
 
 
 
 
 

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

 
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. 12/1-2015 og d. 9/2-
2015 blev godkendt. 
 

3.  Varmemester / Driftschef.  

RPA – Regnskabet viser et overskud på 
622.808 kr. årsagen er at noget arbejde 
rykkes til år 2015. 
Der er brugt 630.250 kr. på ekstra arbej-
de i 2014 til blandt andet rottesagen og 
udskiftning af låse i hoveddørene. 
Projekter – carporte – campingvogne 
og køkkener er pt. forsinket da der 
mangler personale i 3B-Byg. 
Der er medregnet 10 flyttekøkkener i 
overgangsperioden, vi venter på god-
kendelse til låneoptagningen i kommu-
nen. 
Udestuer – skal ansøges hos kommunen. 
Selskabslokale – Der er fortaget en op-
tælling og mærkning af service 
Der kommer nye regler for udlejning. 
EON – Der er aftalt et møde d. 27/4-
2015 kl. 16.30. 
You-See – Ingen underskrift på ny aftale 
Radon – Måling sendt til analyse 

Badeværelser – Der er asbest i den lim 
der er blevet brugt til fliserne 
Komfur – Overdragelse af komfur til be-
boerne skal til afstemning på næste 
beboermøde 
Udvendig råderet – Nyt udkast er om-
delt. 
 
JW - P-pladsen på Sortemosevej 1-7 er 
ryddet for træer og buske + rodfræs-
ning. Jorden er også blevet fræset. 
Information om genopretningsplanen, 
skal bedre ud til beboerne. 
Fejemaskine er på prøve. 
Oliering af facader skal være med far-
veløs olie. 
Der køres (cykles) med stor fart forbi 
daginstitutionen, ønsker og få malet et 
fodgænger felt. 
 

4.   Orientering fra Formand og Bestyrelsen. 
 
Dagsorden til regnskabsmødet mandag 
d.1. juni 2015 blev godkendt. 
Årsregnskabet blev godkendt. 
Forslag om overdragelse af komfur til 
beboerne blev godkendt. 
 
Udkast til udvendig råderet blev god-
kendt. 
Formandens beretning kommer senere. 
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Der etableres en svævebane på højen 
ved Syvendehusvej. 
Varmeregnskab – orientering til bebo-
erne er sendt ud. 
 
Sankt Hans – KK udarbejder et budget 
som godkendes på e – mail af bestyrel-
sen. 
 
Nabohjælp – der holdes et møde d. 
1. juni 2015 kl. 18 – 19 hvor der ligeledes 
serveres en sandwich til de fremmødte. 
 
Kattefanger - Sættes i gang d. 1. maj til 
d. 15. juni 2015.  
 
 
  

      Mødet sluttede kl. 20.00.  
 
 
      Ref. Henrik B. Hansen 


