
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 06.06.2019 - Afdeling 1 Dybbølvej 

 

Tilstedeværende: Maj-Britt, Birgitte, Jannie. 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Ekstraordinært afdelingsmøde – bestyrelsesmedlemmer. 

2. Ansøgning om kaninhold. 

3. Udenoms arealer – bænke mv. 

4. Renovering – kommunikation ifb. med udbedring af fejl og mangler. 

5. Pumpehus ekstraordinært afdelingsmøde 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

 

1. Vi holder ikke ekstra ordinært afdelingsmøde. Vi venter til det sædvanlige afdelingsmøde i 

september, da vi er tæt på sommerferien, og der ikke er nogen store beslutninger inden.  

2. Vi har godkendt kaninhold til en familie i overensstemmelse med reglerne herfor. 

3. Udenoms arealerne bliver lavet færdige, som planen ligger nu. Dette er aftalt med de 

involverede beboere, og der holdes derfor intet møde. 

4. Vi snakkede igen en del om renoveringen. Bl.a. blev der snakket en del om udbedring af fejl og 

mangler. Det kan være lidt en kamp med håndværkere, som ikke altid er ret imødekommende. 

Der er en uklar kommunikation mellem boligforeningens rådgiver og byggeledelsen og 

håndværkerne. Det er ikke rimeligt, og vi vil følge nøje op. 

5. Pumpehuset blev vedtaget med 8 stemmer imod en enkelt. Det vil blive opført, så snart 

renoveringen ikke længere optager pladsen.  

6. Eventuelt. 

Terrasser - Der er ønsker om hegn omkring de nye terrasser. Sagen undersøges. 

Postkasser - Der er rykket for at få postkasserne tilbage på plads. Det er en større omgang 

med indsamling af nøgler. Vi er blevet lovet, at der sættes gang i noget snarest. 

Fordeling kælderrum – Det skal undersøges hvordan det er foretaget. Fordelingen er ikke helt 

logisk lavet. 

7. Næste møde er d. 1. august.  

Vi har besluttet at holde møde hver anden måned.  

Kommer der presserende sager holder vi møde ad hoc. 

 

 

Bestyrelsesmøderne holdes indtil videre hos Maj-Britt i nr. 13 1.th.  

Dette kan ændres, hvis hun er forhindret i at deltage. 


