
BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 – afd. 20 Egå Mosevej 
Referat bestyrelsesmøde dato: 12-12-2022 

 

Deltagere:  X Kim.  X Annette  X Hanne  ☐ Pia  X Camilla  X Drude Afbud: _ Pia __________ 

Punkter / dagsorden Beslutning/vedtagelse Opfølgning / ansvarlig 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt  

Opfølgning på referat fra: 14-11-2022 Gennemgået / Udført  

ændring af forretningsorden mht 
suppleanters deltagelse i 
bestyrelsesarbejdet 

Ændring skal stilles som forslag på afd. 
mødet. Adm. har informeret om denne 
procedure 

Dokument oprettet på share. 
Kim - udført 

Behandling af klage over bl.a regler 
for trailer udlån fra en beboer. 
Beboer ønsker personlig uddybning 
af forskellige punkter 
 

Efter en del mail skriven frem og 
tilbage, afventer bestyrelsen p.t. at 
modtage punkter til uddybning, således 
at der kan kalender sættes et møde 

Bestyrelsen har trods 
gentagne opfordringer ikke 
modtaget spørgsmål, og har 
ikke kunnet kalender sætte et 
møde. Kim mødt beboer 
tilfældigt, og punkter afklaret. 

Camilla og familie flytter til januar 
2023 

Camilla udtræder dermed af 
bestyrelsen, og suppleant Drude 
indtræder som aktivt medlem af 
bestyrelsen 

Pænt farvel, og pænt goddag 
Kim kontakter adm. vedr skift. 

Nye bedlamper, Anders har sendt 3 
forslag, vi kigger på dem 
 

Fortsat søgen efter bedlamper, Anders 
tager evt. et par stykker hjem 

Hanne kontakter “Erik” mht 
hans type af lamper. 

Cykeloprydning - mærkning - varsling 
 

Til forår: Varsling udsendes, 
Varmemester  sætter mærkater på, 
cykler med mærker efter 14 dage stilles 
ved varmemesterkontor, efter 
yderligere 14 dage, fjernes cyklerne. 

 

Harmsen tilladelse til at åbne fortov 
op? Annette 
 

Annette overdraget sagen til adm. / 
Thea 

Rykke Thea - Annette 

Rettigheder ift. handicappede - P-
pladser / ladestandere. 
Camilla. Handicapkonventionens 
artikel 9 

Udsnit: Bestemmelsen fastslår, at 
Danmark har pligt til at fremme 
adgangen for personer med handicap 
til fysiske omgivelser, 
transportmuligheder, Tilgængelighed 
angår således meget mere end blot 
tilgængelighed til fysiske strukturer. 

Indgår i argumentationen 
omkring alternativ placering af 
ladestandere. 

Snerydning og saltning / grusning 
Hanne 
 

Overdreven brug af salt! Mulighed for 
grusning? 

Bestyrelsen ønsker kraftigt 
skift til at der gruses, i stedet 
for salt. 

Færdiggørelse af punkter til møde 
med Direktør - Drude 
 

Dokument redigeret og nye punkter 
tilføjet 

Indkaldelse af Bjarne i det nye 
år. fremsende dagsorden til 
Bjarne i forvejen.  

Kommunikation med beboere 
Drude 

Punkt afklaret, og hjemmeside / 
nyhedsbrev adviser fint. 

 

Fremskaffelse af skabelon for årshjul. 
 

Kontakte adm for årshjul + forklaring / 
intro til det 

Hanne 

Nyt fra bestyrelsens medlemmer 
 

  

Nye beboere 
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Kommende møder 
 

01-02-2023 - kl. 17:00 
08-03-2023 - kl. 17:00 
12-04-2023 - kl. 17:00 

 

 
 

  

Eventuelt 
 

  

Mail vedr. rotter modtaget fra 
Beboer. 
 

Taget til efterretning https://nyheder.tv2.dk/lokalt/
2022-12-12-kvindes-hus-slaar-
revner-efter-slem-rotteplage 

 
 

  

 
 

  

 

 


