
Deltagende d. 24.09.2019 

Mia, Rasmus, Birger, Kamilla. 

 

 

 

1. Valg af referent 

 Kamilla. 
 

2.    Opfølgning på sidste referat 

 

intet nyt. 
 

3.    Gennemgang og håndtering af indkomne mails 

Gennemgået og svaret. 
 

4.    Udearealer / Markvandring 

Der er markvandring d. 26.09.2019 med ejendomskontoret og repræsentanter fra 

bestyrelsen. 

 

Der har været redskabsinspektion (eftersyn af legeplads/redskaber) – der er to 

anmærkninger, frihøjde på giraf/redegynge, skal hæves 10cm, samt 

stødabsorberende måtter, skal fritlægges. Det undersøges om, dette kan udbedres 

til næstkommende arbejdsdag. 

 

Der er stadig nogen, der ikke har fået klippet deres hække og ordnet deres 

fællesarealer samt, private haver. 

Der er områder, der fortsat er problematiske. Der påtænkes derfor en 

havevandring, af ejendomskontoret, med henblik på, vurdering af, om have og 

husregulativet overholdes.  

 

Vinterplanen er vedhæftet, husk at orienter jer, om hvornår i har 

glatførebekæmpelsesvagt. 
 

5.    Arbejdsgrupper 

Festudvalget vil gerne takke for en skøn sensommerfest. Det var dejligt der var så 

mange der ville deltage og gøre dagen festlig.  

 
 

 



 

 

 

6.    Budget / Regnskab 

 

Regnskabet fra 18/19 ender med overskud, vi er i dialog med KAB, om hvad 

pengene skal bruges til. Om de eventuelt, skal bruges på den udgift der kommer i 

forbindelse, med udskiftning af mgO-pladerne.  

Overskuddet skyldes flere afvigelser. Vi har fået flere renter end forventet og 

vand, ejendomsskatter og almindelig vedligeholdelse har været mindre end 

forventet. 

 

7.    Nyt fra Ejendomskontoret / KAB 

Der er afholdt fælles formandsmøde. På dette møde, blev lavet en ny aftale, om at 

ejendomskontoret fremadrettet, står for bestilling, så miljøskabet tømmes. 

Det er stadigvæk renovationsgruppen, der er ansvarlig for at, få det farlige affald i 

miljøskabet.  

 

Kloakker er ikke blevet gennemgået endnu, men arbejdet er bestilt og udføres 

snarest. 
 

8.    Arbejdsdag 

HUSK ARBEJDSDAGEN SØNDAG D. 06.10.2019 KL 0930-1330! 

DER ER MØDEPLIGT!  

Dagen afsluttes med fællesfrokost.  

 
 

9.    Evt. 

husdyrsregistrering gældende for hund og kat; der mangler stadig MIMIMUM 3 

husttande der ikke har registreret deres husdyr. 
 

 

Næste bestyrelsesmøde: 07.11.2019 


