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Referat bestyrelsesmøde 

1. Referat godkendt 
2. Forberedelse af møde om brand med KK, 14.1.2020 

Etageejendomme bør være fokus for mødet, ikke haverne. Der er ryddet 
tilstrækkeligt op i Egevangen, ligesom de graverende ting, der er blevet 
bemærket af myndighederne, er bragt i orden. I Tjørnevangen har 
beboerne, de steder hvor der er blevet bemærket, givet lovning på, at få 
ryddet op. I Pilevangen er der fortsat udfordringer med niveauet for 
renholdelse.  
Arbejdet med at opsætte sammenkoblede brandalarmer, er bestilt omend 
ikke påbegyndt. Der kan berettes lidt om nogle besøg hos beboerne i 
denne forbindelse.  

3. Forberedelse af møde om helhedsplan, 16.1.2020 – 16.30 
x 

4. Forberedelse af møde om design-manual mødet, 29.1.2020 
Det ligger en forventning om, at manualen skal tilpasses løbende, og at 
man muligvis kommer til at overskride tidsfristen for hvornår den endelige 
manual skal foreligge; den 3/3-20. 

5. Ansættelse af gårdmand 
x 

6. Beboernes sager 
a. x 
b. x 
c. x 
d. x 
e. x 

 
7. Husdyrudvalget har efterspurgt en kontaktperson fra bestyrelsen. Alex har 

meldt sig, tager kontakt til husdyrudvalget. 
8. Flyttelejlighed, Tjørnevangen 15. 
9. Referater fra 2019, (Alex, sender til Kent).  
10. Det er et ønske om, at vagttelefonen i højere grad skal rotere blandt 

bestyrelsens medlemmer, eventuelt sekundært at vagttelefonen indgår 
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som arbejdsopgave blandt enten ejendomsfunktionær eller kommende 
medarbejder.  

11. Nyhedsbrev til beboerne. Der skal skrives ud om følgende: 
a. x 
b. x 
c. x 

12. Eventuelt 
Til næste bestyrelsesmøde; alle skal have forberedt nogle opgaver de 
kunne forestille sig, skulle være blandt de opgaver ny gårdmand skal 
udføre. 


