
Referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2020. 

 

 

Til stede: Michelle, Gitte O, Gitte A og Marianne Ronja (ref.)  

1. Valg af ordstyrer: Gitte O.  

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.  

3. Hjertestarter: Der er meget usandsynligt, at vi nogensinde får en 

hjertestarter gennem tryg fonden, da der både er ved Meny, Vejlby Toften og 

skolen, så vi har besluttet at vi selv investerer i en som kommer til at hænge 

ved varmemestrenes kontor.  

4. You See: Vi kan ikke få Stofa her i afdelingen og der er umiddelbart ikke 

noget der kan matche You See priser, så hvis folk ønsker boxer eller andet, må 

beboerne selv sørge for at skifte.  

5. Garager: Afstemningen om udvidelse af garagerne på sidste års 

afdelingsmøde, ser ud til at blive meget dyrere end det tilbud vi havde fået, da 

det kræver brandsikring og nye tegninger. Brandtilsynet er bekymret for 

konstruktionen, da der ved sammenbygning er risiko for at en eventuel brand 

vil kunne sprede sig til alle garager. Umiddelbart bliver regningen meget 

højere end først antaget, men det kan vi først se, når vi har det færdige 

resultat fra brandtilsynet. 

6. Gårdbelægning: Omlægning af fliser og afretning af kloakker begynder 

mandag d. 3/2, de starter i gård 3.  

7. Foredrag om skrald: Der er delt nye kuverter ud til alle beboere om hvordan 

skraldet skal sorteres, så nu er der ingen dårlige undskyldninger!  

8. Evaluering af julehygge: Da der kommer alt for få beboere til 

julearrangementet, holdt op imod den tid bestyrelsen bruger på at arrangere 

det, har vi valgt, at det var sidste gang vi ville stå for det arrangement.  

9. Opfølgning på afdelingsmødet: Vi er godt i gang med at følge op på de ting 

der blev besluttet på afdelingsmødet.  

 



10. Evt: Vores dygtige affaldssortering mand Jørn er fortsat sygemeldt, hvilket 

vi som beboere tydeligt kan se rundt omkring. Vi anmoder på det kraftigste 

beboerne til at sorterer ordentligt, både i skralde øerne og nede ved storskrald. 

Det er vigtigt at tingene stilles ind i rummet ved storskrald og ikke står på vej 

eller fortov.  

Vi havde besøg af en beboer som godt nok flytter, men gjorde opmærksom på 

at der er mange gener for hende og naboen fra biler der holder og lyser ind. 

Der er et ønske om at få sat hegn op for at skærme for lys fra biler. Vi 

undersøger hvad der kan gøres.  

11. Næste møde ændres til tirsdag d. 25. februar, i stedet for d. 26. februar 

2020 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 


