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Referat af bestyrelsesmøde Egeløvparken Afd. 1-1015  

Mandag d. 7. november 2016. 
__________________________________________________________________________________________
 
 
 
Deltagere:  
 Kim Kristensen KK 
 Bent Ølgaard BØ 

 Henrik B. Hansen  HBH 

 Kenneth Møller KAM 1. supp. 
 

Fraværende: 

      Lone Juhl-Hansen LJH   
     Gitte Godballe GGP 

       
Fra 3B deltager: 
          
     Driftschef               Rene R. Pape      RPA 
     Varmemester         Jan Westlund       JW 
 

 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af referat af sidste referat 
3.   Orientering fra Formand 
4.   Orientering fra driften 

5.    Næste møder 
  
 

 
 
 
  
                                                                          
 
 

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

 
1. Valg af dirigent og referent: 

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

2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde: 

Referatet fra d. 26. september 2016 

blev godkendt. 

 
3.  Orientering fra Formand: 

Udlicitering :  

3B har meddelt at organisationsbesty-

relsen på et møde d.16. maj 2013 har 

besluttet at afdelingerne ikke kan udlici-

ter renholdning i afdelingerne, det skal 

3B selv stå for. Derfor skal der indkaldes 

til et nyt budgetmøde for 2017. 

 

Juletræ – og tænding:  

Juletræet er indkøbt  

Juletræet tændes lørdag d.26/11-2016 

kl.17.00 

Der bevilges 4.000 kr. til glögg og æble-

skiver. 

PT. er der ingen fra bestyrelsen, som kan 

deltage. Derfor droppes arrangemen-

tet. 

 

 

 

Udvidelse af bolig 55m2: 

4 lejemål har ønsket at udvide deres 

bolig, og sagen er færdigbehandlet i 

kommunen, dog er der utilfredshed 

med en sagsbehandling på 2 år. 

 

Lokalt Internet: 

Til inspiration kan oplyses at Martinsgår-

dens 154 lejemål for nyligt har fået ud-

ført kabelføring og har internet til 65 kr. 

pr. måned. Anlægget har kostet 1.4 mill. 

Kr. 

Det skal undersøges om lignende kan 

laves i Egeløvparken. 

Det skal undersøges hvilken løsning der 

passer til Egeløvparken, samt økonomi. 

 

Bestyrelsen: 

Tenna Christensen udtræder af besty-

relsen. 

Lone Juhl-Hansen er ny næstformand. 

     KAM bliver 1.suppleant.  

Der skal på næste afdelingsmøde       

vælges en ny 2. suppleant.          
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4.  Orientering fra driften : 

  
      Knallertkørsel i bebyggelsen: 
 Der er sendt et brev til distributøren hvor 

den klages over at deres bude kører på 
knallert i bebyggelsen    

 

 Vagt i julen:  
 Der er bestilt ekstra ”rundering” fra 

d.22/12 – 2016 til d.2/1 – 2017 i tids-
rummet 22 – 06  

 
 Opfølgningslisten: 
 Omkring marts måned 2017 startes der 

op igen med målinger af radon i udvalgte 
boliger,  i minimum 3 måneder. 

 
 Fjernvarme: 
 Vestforbrændingen er kommet bagud, da 

de har skiftet leverandør. 
 Vi venter på en status fra dem, men fra 

d. 1/12-2016 skulle vi være i gang med 
at køre på fjernvarme.  

 Der er afsat 1 mill.  Kr. til omstillingen fra 
gas til fjernvarme, men det ser ud til vi 
kun skal bruge 0,5 mill. kr. og det mulig-

vis kan klares uden låneoptagning. 

 
 Overvågning: 
 JW og HBH var d.3/10 – 2016 på en gå 

tur i bebyggelsen for at finde mulige ste-
der at opsætte kameraer og videoover-
vågnings- skilte op. 

 Der blev fundet plads til 9 kameraer og 

18 skilte. 
 Det blev besluttet at der først skulle ryd-

des op i den eksisterende skilteskov i be-
byggelsen ( div. Foto blev vist ). 

 RPA undersøger om G4S kan levere 6 stk. 
kameraer ( dummy ) og 6 stk. skilte med 
teksten: Videoovervågning. 

  
Bænke.  
Der indkøbes borde og stole til partyteltet

  
You-see: 
Har ikke kunne lave en kvalitet sikring af 
vores anlæg. 

Tilbagemelding fra beboerne viste der var 
23 husstande med dårligt TV – signal, 
hvor hovedparten er i Hækmosen. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
5. Næste møder: 
 

Områdemøde 
onsdag d.16/11-2016.  BØ deltager 
 
Afdelingsmøde 
Mandag d.5/12-2016 kl: 16.30 med Byg fra 
3B 

Mandag d.5/12-2016 kl: 19.00 mødet forsæt-
ter 
 
 

      Ref. Henrik B. Hansen 


