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Dagsorden/referat afdelingsbestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 3/3 2015 
kl. 18.30-21 i pavillonen 

 

Fremmødte: Lisa Skov, Carsten Hansen, Morten Mørck, Erik Frølund. 
Afbud: Bo Svensson, Helle Klønne, Bo Andersen. 
 

Punkt Referat Aktion 

1.Valg af ordstyrer 
og referent 

Lisa 
Carsten 

 

2. Godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendt  

3. Nyt fra 
a. Formand 
b. Udvalg 
c. Andre 

Lisa orienteret om et styrelsesmøde d. 5. okt. 2015 og 
der skal findes en som vil deltage. Lisa undersøger om 
adgang til BL’s hjemmeside.  

Afventer. 

4.  
Henvendelser fra 
beboere. 
- Udvidelse af have 
(se evt. 
mailkoorspondance)  

Efter gennemgang af sagen blev beboerens ansøgning 
afvist. 
 

Lisa informere 
beboeren. 
 

5. Skimmel i 
badeværelser i FP. 
Hvad gør vi 
fremadrettet. 
Drøftelse og evt. 
beslutning. 
 

Der blev drøftet behovet for elektrisk udluftning i 
badeværelserne for at undgå skimmelsvamp.  
 

Udsat til 
Organisationsmødet 
med UBS. 
 

6. Procedure 
udskiftning af bad 
og køkken i FP, 
hvis nødvendigt. 
Drøftelse og 
beslutning. 

Der blev truffet en princip beslutning om at ved 
fraflytning skal badekar fjernes og etableres 
bruseniche. Finansieringen af dette tages op med UBS 
på Organisationsmødet.  

 

7. Udlejning af 
ungboliger  

Lisa orienteret om situationen omkring ung boligerne.  
Det blev besluttet at forsætte som nuværende. 

 

8. Ekstra ordinær 
generalforsamling. 
Drøftelse og 
beslutning. 

Punktet blev ændret til et orienteringsmøde omkring 
Casi og opsigelse af HP Ejendomsservice. Lige så 
snart at der forligger en plan fra Casi bliver der 
indkaldt til orienteringsmøde gerne i starten i april. 

Afventer Casi 

9. Loppemarked, 
skal det afholdes? 
Drøftelse og 
beslutning 

Der var general enighed om at det skal fortsætte og det 
blev vedtaget til afholdes d. 30/05-15.  
CH sender en mail ud til beboerne om der er nogle der 
ville kunne hjælpe. 
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10. Hjemmeside 
(oprydning, 
overskuelighed). 
Drøftelse 

Lisa ønsker at der bliver ryddet op på hjemmesiden. 
CH tager kontakt til Altero for en opdatering af 
hjemmesiden for at gøre den mere gennemskueligt og 
oplysende.  

 

11 Nyhedsbrev – 
har vi noget? 

Ikke noget at orientere om for nuværende.  

12. Lukket punkt Intet til referat.  

13. Evt. Fremtidige møder vil blive den anden tirsdag i 
måneden. 

 

14. Næste møde Tirsdag d. 14. april  

 


