
Referat fra bestyrelsesmøde 20/4-2022

Tilstede: Birger, Stig, Søren, Rasmus samt suppleant Jimmi

Dagsorden:

⦁ Valg af referent:  Rasmus

⦁ Opfølgning på sidste referat: 
Vedr.udskiftning af afløb ved Nilan anlæget er ejendomskontoret i gang med at 
indhente tilbud på dette.

Der er generelt utilfredshed omkring vores seneste servicebesøg fra DVKT. Vi er 
ved at undersøge vores muligheder.

P-Pladser:  Grundet tidspres kunne arbejdsgruppen ikke nå at få igangsat 
selvetablering af de nye p-pladser, derfor er vi gået videre med entrepernøren.
De nye elstandere bliver opsat et lidt andet sted end først aftalt, derfor er det 
nok nødvendigt at gentænke p-plads ordningen.
Etableringen af de 3 nye pladser bliver desuden ca. 29000,- dyrere end først 
beregnet. Dette tages fra henlæggelser, og kommer ikke til at få nogen 
betydning for huslejen.
Men indtil videre må vi flytte lidt rundt på enkelte beborers pladser.
Mere herom senere.
Arbejdet forventes igangsat i løbet af de næste 14 dage.

Udregningen vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat mangler der lige de sidste 
detaljer.
Foreløbig beregning:

Samlet beløb til uddeling er 1.507.591 kr.
KAB honorar for beregning og huslejekompensation 30 timer, i alt 42.210 kr.
Samlet beløb til fordeling 1.465.381 kr.

Når alle beboerne har fået deres andel er der 514.742 kr. tilbage 
(huslejekompensation for der boliger hvor der har været fraflytning og som der 
derfor ikke udbetales, 1.335 måneder). Disse penge overføres til afdelingen og 
foreløbigt sættes til side, indtil vi aftaler hvor de skal konteres.

⦁ 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. 

Læst og besvaret.
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⦁ Udearealer

En lille reminder herfra: Husk jeres forpligtelser på vores fællesområder. 

Husk derudover  at hjælpe Jeres børn med at huske at rydde op efter sig selv.

Fællesområderne skal holdes rent og pænt, og alle bedes hjælpe med dette.

⦁ Arbejdsgrupper 

Solcellegruppen har arbejdet hurtigt, og der vil i nær fremtid blive inviteret til infomøde 
herom.

Arrangørene af  Jubilæumsfesten har fastlagt datoen lørdag 20. august, så sæt kryds i 
kalenderen allerede nu.

⦁ Budget/Regnskab

⦁ Nyt fra KAB

⦁ Evt.

Husk arbejdsdag LØRDAG 7. MAJ Klokken 9,00 til morgenmad. Medbring gerne kaffe/The.

Vi slutter ca. kl. 14 med frokost.

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

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 1. juni
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