
 

Referat fra bestyrelsesmøde,       
forberedelse til budgetmøde den 12. 
september 2016 
                

Afdeling 1015 

Adresse, Sortemosevej 1G 

 

Mødedato: 29. august 2016 kl. 19.00 

 

 

Til stede: Kim, Henrik, Bent, Kenneth, Lone og Gitte 

Afbud: Tenna 

Fra administrationen:  

Jan og René (REPA) 

 

Referat sendt ud den 6. september 2016 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Dirigent: Kim 

Referent: REPA 

 

2. Godkendelse af forrige refe-

rat 

Referat fra budgetformødet den 20.06.2016 er god-

kendt pr. mail, ingen bemærkninger på mødet. 

 

3. Forberedelse af afdelings-

mødet, budget 2017 

 Dirigent: Tom  

Referent: REPA 

 Lokale: Selskabslokalet er reserveret 

 Forplejning: Bestyrelsen står for dette 

 Kim orienterer mundtligt, periode fra 1/6-16 

 REPA og økonomi fremlægger budget 2017. 

 Forslag v/ Preben og Anita: ’Vandspild’ formule-

ret som spørgsmål og ikke et reelt forslag, Kim 

taler med dem 

 Forslag v/ vedligeholdelsesreglementet: Admi-

nistrationen formulerer forslag på vegne af be-

styrelsen 

 Forslag Finn og Jes: Efter møde med Finn stil-

les der forslag om måling af tv-signaler og pig-

mentering i oliering af facader 

 

4. Opfølgning fra driften 

 

JAWS og REPA orienterede 

 Randbeplantning v/hækmosen + v/ Syvende-

husvej, bevar egetræer i første omgang, klip 

hække mv. i 180 cm 

 Opfølgningslisten blev gennemgået 

5. Orienteringer fra formand 

og drøftelse af indkomne 

forslag 

 

Behandlet under pkt. 3 

6. Eventuelt 

 

 Der blev talt om træer, skrald, skimmel og 

MGO-plader 
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 Hække v/ hegn: De haver, som endnu ikke har 

udført hæk efter gældende husorden, og som er 

blevet orienteret om at det skal udføres, vil få 

endnu henstilling, om mulig advarsel, iht. Hus-

ordensager 

 REPA udfører skabelon/ henstilling til bestyrel-

sen vedr. haver og facadebede, som kan bru-

ges ved besigtigelse af hele Egeløvparken 

 Cykler, trillebøre og trailer v/ boliger, der skal 

henvises til, at beboere benytter egne haver og 

ikke fællesarealer til opbevaring 

 Carporte: orientering ønskes rundsendt inden 

1/9, hvor de tages i brug af lejere. 

 Murværk: JAWS udfører tilsyn og haver udføres 

efter henvendelse iht. orientering 

 Der blev orienteret om beboermappe 

 

7. Næste møder 

 

Afdelingsmøde 12. september 

Bestyrelsesmøde med 3b 7. november 

 


