
Referat fra bestyrelsesmøde 11/4-2018 

Tilstede: Birger, Kamilla, Lea, Mia og Rasmus 

Dagsorden: 

1. Valg af referent:  Rasmus 
2. Status på forsikringssag i nr. 11/Christian og Sussi fra KAB 

Afbud fra KAB. Vi har fået denne status fra driftkonsulenten i KAB: 
Afslutning af sagen 
Skaderne er nu udbedret, og KAB afholdte i fredags afleveringsforretning med tømreren. Som I 
også er blevet orienteret om, kan beboerne vende tilbage til deres bolig fra i dag.  
 Forsikringen 
Gjensidige har i første omgang afvist at dække sagen, hvilket vi har gjort indsigelse over, da de har 
dækket 2 lignende sager i andre AlmenBolig+ afdelinger. Vi afventer et svar fra KABs 
forsikringsmægler Willis, om hvorvidt afslaget er berettiget. 

3. Opfølgning på sidste referat: Intet til opfølgning. 
 

4. Gennemgang og håndtering af Indkomne mails: 
 
Vi har fået en henvendelse fra Lærkegårdscentret vedr. parkering: 
Vi skal bede dem der parkere deres biler ved siden af vores containergård, om at finde andre steder 
at parkere. Al parkering ved Lærkegårdscentret, skal foregå i opmærkede båse. 
 

5. Udearealer / Arbejdsdag 
En reminder til alle beboere vedr. udearealer: Man skal huske at selvom det er vinter, skal man 
stadig huske at passe sine områder. Der er flere steder hvor der flyder med affald. Dette er ikke 
noget vi skal tage os af på arbejdsdagen. 
Husk desuden at lånte redskaber skal tilbage i skuret. 
 
Husk at det er blevet besluttet på seneste afdelingsmøde at arbejdsdage er første lørdag i maj og 
første søndag i oktober. Dvs. vi har arbejdsdag lørdag 5/5-18 
 
Vores fejemaskine er pt. til service, da der har været en påkørsel. 
 

6. Arbejdsgrupper 
 

7. Budget/Regnskab 
 

8. Nyt fra KAB: 
Vi har fået ny driftskonsulent kos KAB, Sussi Cohn. 
 

9. Evt. 
Vedhæftet dette referat er opdaterede Husorden samt Haveregulativ for Enebærstien 

 

Husk at vi har serviceaftale med SSG. Tlf. 7015 3800. Tjek enebaerstien.dk for yderligere info. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 29/5-2018 


