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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10.05.11. 
Referatet godkendt 
 
2. Forslag til effektiv gennemførelse af b-møderne (bilag). Godkendt 
 
3. Økonomi og regnskab (bilag). Status. Ingen kommentarer. 
 
4. Henvendelse fra beboerne 
Institutionernes brug af legepladserne og området 
Bestyrelsen arrangerer møder med institutionerne i løbet af efteråret med henblik på afstemning af 

forventninger. Ét bestyrelsesmedlem stemte imod. 
Mogens S. og Hanne M. er ansvarlige.  

Enkelttilfælde af chikane/hærværk  

Bedes håndteret personligt og efter karakter og omfang meldt til politiet. Bestyrelsen bedes 

kontaktet med henblik på orientering til de øvrige beboere. 

5.    Asfalt og fliser. Prioritering  

Prioritering diskuteret. Der vil snarest blive igangsat 2-3 nye gange og evt. en af trapperne.  

6.    Hjemmesiden/diskussionsforum (it-udvalget til stede) 

Præsentation af udvalgene på hjemmesiden: Ensartet layout: En skabelon, Målsætninger. Status. 
Opgaver. Visioner.  Kontaktpersonerne skal tale med udvalgene om dette. 

Login for beboerne til diskussionsforum er ikke en god idé, da det vil forhindre brugerne i at benytte 
forum´et. IT-udvalget lægger en opfordring til at anlægge en god tone på hjemmesiden og 

informerer om, at der i særlige tilfælde vil blive slettet indlæg, da enhver på nettet kan se vores 
diskussionsforum, og at dette kunne have konsekvenser ved salg af husene. 

Vores forbrug hvad angår hjemmesiden nærmer sig det øverste i forhold til kapaciteten. Det skal 

forhøjes. It-udvalget agerer. 

7.    You-See – ejerskab.  

Problemet ved nr. 43 er løst. Grundet udløb af kontrakt skal der tænkes nyt. Diskussion om 

konsekvenserne ved fremtidig distribution af vores kabel-tv. Der afventes tilbud fra You See.  

8.    Oprydning på fællesarealerne. Opfølgning fra 10.5. Udsættes til næste møde 

9.    Rod på området. Opfølgning fra 10.5. Udsættes til næste møde 

10.    Vicevært-ordning Udsættes til næste møde 

11.    El-energiceller på tag - tilskud fra kommunens mill. Der er taget kontakt til kommunen. Der 

blev gjort rede for ordningen. Udsættes til næste b-møde. 

12.  Resterende gennemgang af referat fra GF med henblik på igangsættelse af initiativer  

i løbet af året:  
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� Trailere: Der må ikke parkeres trailere på P pladserne!  Trailerklub? Udsættes til næste møde 

� Vedtægterne foreslås ændret: Forslagsstillerne skal være til stede ved generalforsamling. 

Udsættes til næste møde. 

� Henstille til beboerne mht. støjgener (maskiner, børn, siesta). Udsættes til næste møde 

� Avisbud, støjgener: Bestyrelsen vil (igen) prøve at rette henvendelse til leverandøren. 

� Flagstang skal rejses  

Vi har fået et stålfundament gratis. B.O. påtager sig opgaven. Retningslinier udfærdiges v. 

HM. Vedtages ved næste b-møde.  

 

Ref. HM 10.8.11 


