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Dagsorden/referat  afdelingsbestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 3/2 2015 
kl. 18.30-21 i pavillonen 

 

Fremmødte: Bo A, Morten, Lisa (bestyrelsen var ikke beslutningsdygtige) 

Afbud: Bo SS, Cartsen, Erik, (Helle) 

 

Punkt Referat Aktion 

1.Valg af ordstyrer    

2. Godkendelse af 

dagsorden 

Vi valgte at drøfte de punkter, som gav mening, når der 

ikke kunne træffes beslutninger. 

 

3. Nyt fra: 

a. Formand 

b. Udvalg 

c. Andre 

Ad a.  

Ny inspektør Henning Skov burde kunne nå at starte 15/2. 

Når det giver mening, laver Henning opgaverne fra sit 

kontor i Roskilde. 

 

Foreløbig optælling af snerydning/saltning: min. 11 i 

januar mdr, + faktura fra dec., der allerede er betalt. Der 

bliver lavet en fintælling af Lisa. 

 

Erik Frølund Thomsen er nu kommunalt udpeget medlem i 

bestyrelsen, Jonas har valgt at træde ud. Suppleant er: 

Mikail Ehrman. 

 

 

 

4. Henvendelser fra 

beboere 

Problem vedr. rotter ved. 4. parkeringsplads. Der bliver 

lavet en skrivelse til beboerne vedr. husholdningsaffald. Vi 

vælger ikke at sætte en container mere op, da det er blevet 

gjort efter HP startede i bebyggelsen. 

Bo A har muligvis en skrivelse, der kan bruges til 

inspiration. 

Lisa/Bo A 

5. Skimmel i 

badeværelser i 

Frydenhøjparken. 

Drøftelse og evt. 

beslutning (Bilag 1) 

Vi drøfter kortvarigt at vi skal passe på, at vi ikke hele 

tiden lapper i Frydenhøjparken fremfor at tænke længere 

frem og får ordnet de udfordringer, som vi ved er. Her 

iblandt elektrisksug på badeværelserne og rensning af 

trækkanalerne. Vi skal prøve at tænke langsigtet og ikke 

kun brandslukke. Der er en kraftig overvejelse af, at vi 

skal have lavet grundig tilstandsrapport. 

Der er andre udfordringer, eks. rør i krybekældrene, der er 

mørnet. Så hvis vi alligevel er ude i, at der skal lave mange 

større arbejder, skal det måske laves på en gang. 

 

Statusrapport/helhedsplan drøftes på næste møde 

 

6. Procedure Punkt udskudt  
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udskiftning af bad 

og køkken ved 

indflytning, hvis 

nødvendigt. 

Drøftelse og 

beslutning 

7. Udlejning af 

ungboliger (Bilag 

2). Beslutning 

Udskudt  

8. Ekstra ordinær 

generalforsamling. 

Drøftelse og 

beslutning. 

Udskudt  

9. Årsregnskab 

2014 (bilag 3a+3b) 

Ikke drøftet, bestyrelsen har haft mulighed for 

kommentarer til Jan på mail. 

 

10. Nyhedsbrev – 

har vi noget? 

  

11. Lukket punkt   

12. Evt.   

 


