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Gennemgang af sidste referat 

Nye lamper i gårdene. Der har været henvendelser om, at de nye lamper er for stærke. Det kan man ikke 

gøre noget ved, men de dæmpes automatisk efter et års tid. 

Udfordringer om det blå Nordeakort er endelig løst. Kontoen er nedlagt. 

Vi vil gerne have en opdatering af vores hjemmeside, så man kan finde svar på spørgsmål f.eks. om 

vedligeholdelse i boligen. Vi arbejder videre på det det nye år.  

1. Siden sidst 

Der var rigtig mange til årets juletræs tænding. Dejligt at se, at mange bakker op om vores 

tradition. 

 

Folk har taget godt imod adventskonkurrencen. 

 

Vi arbejder på at få et arrangement med Hospitalsklovne og arrangerer fastelavn, hvis 

coronarestriktionerne tillader det. 

 

Trekanten bagved fælleshuset, ud mod skolestien, udlægges til Vild med vilje projektet. 

 

Vi har drøftet udskiftning af fliser, men afventer kommunens udspil vedr. afledning af regnvand. 

 

Skilt til opladning af elbil er sat op. Man skal flytte sin bil, når man er færdig med at oplade. Det er 

ikke en P plads. 

 

Vedr. P pladsen, den er godt fyldt op. Vi er opmærksomme på problemet. 

 

Gavlene. Vi har sagt ja til tilbuddet fra Tommerup, og fået et tilbud/overslag fra murer på 75.000. 

Der skal bruges en lift til arbejdet, vi undersøger, hvordan det kan gøres billigst. 

 

Der er bestilt en småbørns rutchebane til gård 9. 

 

2. Økonomi 

Regnskabet ser fornuftigt ud, der er et forventet overskud. Vedr. budget skal Simon (ny 

varmemester) inddrages. 

 

3. Besked fra Simon 

Der er nogle, som har slukket for ventilationen. Det må man ikke ! Der kan opstå skimmel, og det 

kan begynde at dryppe. Hvis der er problemer, så kontakt Simon. 



Der er fundet et trappegelænder på storskraldpladsen. Det er forbudt, at fjerne inventar, det skal 

opbevares på loftet. Man får en regning ved fraflytning, hvis man har bortskaffet det. 

 

Der er skruet op for indløbstemperaturen, efter henvendelser om manglende varme i radiatorerne. 

 

Næste møde 07.01.2021 

Fastelavn, varmestyring ved Kurt, økonomi ordbog ved Vagn Erik, afdelingens 40 års jubilæum. 

 


