
Referat fra bestyrelsesmøde 17/8-2021

Tilstede: Birger, Mia, Pelle, Stig, Søren og Rasmus

Dagsorden:

⦁ Valg af referent:  Rasmus

⦁ Opfølgning på sidste referat:  Intet til opfølgning.

⦁ Gennemgang og håndtering af Indkomne mails.

Vedr. den varslede og udførte gennemgang af terasser har vi foreløbig dette svar fra 
Ejendomskontoret/KAB:

I afdelingens driftsbudget er der hvert år afsat penge til reparation og udskiftning af træ 
terrasser. Der er dog ikke penge til at alle træterrasser bliver skiftet samtidig og derfor har 
Carsten/EK gennemgået træterrasserne, både foran og i haverne.

Der er så lavet en registrering af i hvilken stand de er og i hvilken rækkefølge vi så igangsætte 
udbedringen, så vi laver dem i prioriteret rækkefølge.

Vi har fået afslag på vores ansøgning om nedlæggelse af 1 stk. handicapparkeringsplads 
og udlægge den til alm. parkering. Jvf. forslag 3 på Afdelingsmødet.

⦁ Udearealer: Der er kommet nye maskiner i fællesskuret. Pas godt på dem og husk 
at tømme ræsslåmaskinen efter brug.

EK sørger for fjernelse af to træer langs p-pladsen samt reetablering med asfalt. som 
besluttet på afdelingsmødet. Arbejdet forventes udført i løbet af de næste par uger.

En lille påmindelse: husk at have fokus på fællesområderne og udearealer. Der er flere 
steder det halter noget. Især buske og hække. Bl.a. langs parkeringspladsen.

⦁ Arbejdsgrupper:  Der holdes snarest et lille møde i skurgruppen med henblik på 
forventningsafstemning. Mere herom næste gang.

Der savnes stadig beboere der har lyst til indtræde i et festudvalg, med henblik på at 
få etableret nogle sociale arrangementer.

⦁ Budget/Regnskab

⦁ Nyt fra Ejendomskontoret/KAB

⦁ Arbejdsdag: HUSK Arbejdsdagen! Søndag d. 3. oktober. Alle forventes at deltage.

⦁ Evt. Nyt fra Bestyrelsen:  Jimmi har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem. 1. 
suppleant Stig er indtrådt som nyt bestyrelsmedlem. Jimmi indtræder som 2. suppleant. 
Søren er 1. suppleant.
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Husk at vi har serviceaftale med SSG. Tlf. 7015 3800. Tjek enebaerstien.dk for yderligere info.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 15. September kl. 19-22 (med henblik på arbejdsdagen)
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