
Referat fra bestyrelsesmøde 1/6-2022

Tilstede: Birger, Søren, Stig og Rasmus

Dagsorden:

⦁ Valg af referent:  Rasmus

⦁ Opfølgning på sidste referat:  
Der er desværre sket en fejl fra KAB, så der er kun nogle få der har fået udbetalt
refusion.  Vi i bestyrelsen er stærkt utifredse med KABs håndtering og kommunikation 

i denne sag, og er i dialog med KAB om denne uacceptable fejl.
Som beboer kan man henvende sig til huslejeopkraevning@kab-bolig.dk med 
kontooplysninger for at kunne få udbetalt pengene inden 1/7-22.

Solcellegruppen afholdt infomøde vedr. evt. opsætning af solceller, hvor cirka 20 
beboere deltog. Der blev fremlagt forskellige muligheder, og vi afventer nu KAB med 
henblik på om hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre.
Bliver det aktuelt vil der blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde.

Vores nye p-pladser er blevet etableret, nu afventer vi at selve ladestanderen bliver 
opsat. Det bliver nødvendigt at rokere lidt på et par beboeres p-pladser.

Der deltog 28 boliger til vores arbejdsdag 7/5.  De fleste opgaver blev løst og tak for 
det.
Det var dog lidt ærgeligt at 2-3 borde/bænkesæt ikke blev færdiggjort.

Boliger der ikke deltog i arbejdsdagen, bedes ordne dem. Der er sandpapir, pensler 
og olie i skuret. De sæt det omhandler vil blive afmærket. Meld venligst ind til 
bestyrelsen når opgaven er løst.

⦁ Gennemgang og håndtering af Indkomne mails.

Bestyrelsen bruger rigtig meget tid på at finde rundt i mailkorrespondance. Vi vil derfor 
bede om at alle nye henvendelser sker i en ny mail og ikke som svar på f.eks. referater. 

Der er blevet spurgt til olie til vores terrasser. Det er 5 år siden der sidst blev indkøbt 
olie m.v. Vi er ved at indkøbe en ny omgang. Mere herom snarest.

⦁ Udearealer

⦁ Arbejdsgrupper

Jubilæumsfestudvalget arbejder på en endelig invitation til jubilæumsfesten.

⦁ Budget/Regnskab

⦁ Nyt fra KAB

Det varslede eftersyn af døre og vinduer bliver 27./28. juni. Nærmere følger.
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⦁ Evt.  Vi nærmer os sommerferien, og i denne periode vil vi ikke holde bestyrelsesmøder. 
Der vil lejlighedsvist blive læst mails. God sommer :-)

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

Næste bestyrelsesmøde:  Dato endnu ikke fastlagt, men det bliver i august.
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