
Deltagende d. 13.08.2019 

Carsten, driftleder ejendomskontor 

Mia, Rasmus, Birger, Kamilla, hassan nr 35. 

 

 

1.    Valg af referent: 

 Kamilla 

 

2.    Opfølgning på sidste referat 

Alle beboere, opfordres endnu en gang,  til at hente KAB  APP'en "mig og min bolig". 

Denne APP, er den nye kontaktflade, til det nye ejendomskontor. 

Brugernavn og koder, er tilsendt på brev, men kan også findes på mitkab.dk ved at logge ind med NemID.  

 

 Den tidligere web ansvarlige, for enebærstiens hjemmeside - vil ikke frigive domænenavnet enebærstien.dk. 

Vi forsøger via KABs kommunikationskonsulent, at få frigivet navnet. Vi håber det lykkeds i nærmeste fremtid, 

men på baggrund af dette, er hjemmesiden beklageligvis forsinket. 

 

 

3.    Gennemgang og håndtering af indkomne mails- 

læst og besvaret 

 

4.    Udearealer 

Vi vil gerne minde alle om, at alle har et medansvar, for at holde Enebærstien pæn, både på fællesarealer, samt 

egen privathave.  

Dette indebære at få klippet sin hæk - minimum 1x årligt. "jvf. haveregulativet". 

Opretholde sine fælles arealer pæne, både med græsslåning, rivning af grus, fejning af flisearealer, lugning af 

ukrudt og generel oprydning af skrald på sit område.  

Der er vedtaget en maks højde på hegn/hæk i skel på 160cm. 

Alle har fået en specifik, arbejdsbeskrivelse for sit område, venligst orienter jer. 

 

Husk at fortæl jeres børn, at lygtepælene ved det store legeområde, ikke er legetøj, de kan ikke holde til at 

blive klatret på, eller kørt/løbet ind i. 

Vi arbejder på en bedre løsning. 

 



 

5.    Arbejdsgrupper 

SENSOMMERFEST D. 07.09.2019 - den får fuld gas! sæt kryds i kaldenderen! 

 

7.    Nyt fra KAB 

Fra dem der har downloaded APP, har vi fået rigtig gode tilbagemeldinger, fra både beboere og 

ejendomskontor. Det fungerer rigtig godt i praksis. 

Der er opsat en postkasse i det lille fælles skur(ved havetraktoren), i tilfælde af der skal være adgang til bolig og 

man ikke er hjemme. Bestyrelsen og ejendomskontoret har nøgle til postkassen. 

 

8.    Evt 

Der må ikke stilles skrald ved siden af containerne, det skrald der ikke kan sorteres korrekt til containere. 

skal man selv sørge for at aflevere på genbrugspladsen. 

Henstilling af skrald er brud på husordenen.  

 

Næste bestyrelsesmøde d. 24.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 


