
 

Referat fra bestyrelsesmøde,       
forberedelse til budgetformøde    
den 14. september 2015 
                

Afdeling 1015 

Adresse, Sortemosevej 1G 

 

Mødedato: 27. august 2015 kl. 16.30 

 

 

Til stede: Kim, Henrik, Bendt Ø., Kenneth, Lone og Gitte 

Afbud: Tenna 

Fra administrationen:  

Jan og René (REPA) 

 

Referat sendt ud den 10. september 2015 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

Dirigent: Kim 

Referent: REPA 

 

2. Godkendelse af forrige refe-

rat 

Punktet blev ikke behandlet, Henrik eftersender tid-

ligere referater. Referat fra budgetformødet den 

22.06.2015 er godkendt pr. mail. 

 

3. Helhedsplan, 3B Byggeaf-

deling 

Louise, Morten og Lars præsenterede sig. 

Louise opsummerede og gav status. 

Morten orienterede om LBF. 

 

 3B skal nu afdække undersøgelser og en gam-

mel skadessag. 

 LBF’s ramme er pt. disponeret frem til 2020. 

 Afdelinger med skimmel og udsatte områder 

prioriteres i LBF. 

 LBF støtter ikke energiforbedringer. 

 Næste møde bliver med Lars, vedrørende resul-

tater af undersøgelserne. 

 

4. Forberedelse af afdelings-

mødet, budget 2016 

 Dirigent: Tom 

 Lokale: Selskabslokalet er reserveret. 

 Forplejning: Bestyrelsen står for dette. 

 Kim orienterer mundtligt. 

 REPA og økonomi fremlægger budget 2016. 

 REPA gennemgik de sidste rettelser i budget 

2016, sendt til bestyrelsen pr. mail 27/8-15. 

Huslejestigningen er stadig 1,57%, grønne om-

råder er prioriteret og henlæggelserne forhøjet 

lidt. 

 Bestyrelsen stiller forslag om køkkener iht. mail 

fra REPA. 

 Bestyrelsen stiller forslag vedrørende boligudvi-
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delser. 

 Bestyrelsen stiller forslag vedrørende YouSee. 

Vi afventer Claus Nielsens tilbagemelding. 

 

5. Drøftelse af retningslinjer 

for håndhævelse af udven-

dig vedligeholdelse 

 

Fraflytninger: 

 Ejendomskontoret vurderer/ kontrollerer om 

hæk er inden for byggelinje. Hæk enten fjernes 

eller klippes iht. vedligeholdelsesreglementet. 

 Fjernes hæk, genplanter ejendomskontoret og 

udgiften konteres på 116317 genopretning ved 

fraflytning. 

 Ønsker ny beboer hegn, skal dette udføres iht. 

vedligeholdelsesreglementet og for egen reg-

ning. 

 Haven skal være præsentabel og iht. vedlige-

holdelsesreglementet. Udbedringer/ opretning 

af eventuelt græs konteres på 116317. 

Eksisterende hække og haver: 

 Ejendomskontoret vurderer om hæk er til gene 

for driften og beboere, hvis hæk ikke overholder 

vedligeholdelsesreglementet. 

 Ejendomskontoret tager dialogen med beboe-

ren og hjælper med vejledning og retningslinjer. 

 Ved uenighed inddrages bestyrelsen og i særli-

ge tilfælde udfører ejendomskontoret genopret-

ningen, økonomi føres på konto 116141. 

 Ved hegn, skal der altid være plantet hæk iht. 

vedligeholdelsesreglementet. Forekommer der 

steder i afdelingen pt. hvor der ikke er hæk ved 

hegn, kan ejendomskontoret udføre og kontere 

på konto 116317. 

 Klatreplanter og andet, der gror på boligernes 

facader, skal fjernes da det skader bygningen. 

 

6. Drøftelse af klager over løse 

katte i afdelingen 

 

Bestyrelsen udfærdiger forslag vedrørende katte 

 

 

7. Forslag til afdelingsmødet, 

udvidelse af 55 kvm. boliger 

Blev behandlet under punkt 4. Bestyrelsen stiller 

forslag om dette på kommende afdelingsmøde. 

 

8. Opfølgning fra driften 

 

Jan gennemgik tilbud vedrørende nedgravede af-

faldsløsninger. 

 Molok 250.000 vs. Rubæk 490.000. 

 Der er budgetteret kr. 300.000, det kommer til at 

passe fint, da der nok skal opføres 2 affaldssta-
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tioner på Hækmosen. 

REPA gennemgik Opfølgningslisten 

 Ingen nye punkter og ingen afsluttede. 

 Beboere skal indbetale depositum, hvis indret-

ningen af køkkenmoderniseringen afviger fra 

standard og fra standard hårde hvidevarer. 

Hårde hvidevarer leveres af ejendomskontoret. 

 

9. Orienteringer fra formand 

og drøftelse af indkomne 

forslag 

Bestyrelsen behandlede en indkommen klage. 

 

 

 

10. Eventuelt 

 

 Kim er i gang med at etablere et møde i afdelin-

gen vedrørende politi og kriminalitet i området. 

 Beboermappe: Kenneth arbejder videre med 

indholdet. Ejendomskontoret har oprettet en di-

gital mappe og udleverer til nye beboere samt 

en generel omdeling i afdelingen. 

 Olieringen er endnu ikke afsluttet. Jan sørger 

for, at maler varsler på ½ dage til næste år og 

ikke en hel uge. 

 Jan taler med håndværkerne og udarbejder ’en 

slip’ vedrørende forgæves besøg i boligerne, 

med kontaktoplysninger til dialog om nyt møde. 

 Murbier: 73 B er ikke udført, Jan har kontaktet 

entreprenør. Jan rykker. 

 

11. Næste møder 

 

 Bestyrelsesmøde med 3B den 24. november 

2015 kl. 16.30. 

 Afdelingsmøde afholdes den 14. september 

2015 kl. 19.00. Der er briefing og mad til besty-

relsen kl. 17.00. 

 

 


