
2021-08-04 - Referat af bestyrelsesmøde

Til stede: Mads, Simon, Kristoffer, Sofie, Jesper, Zeynel, Karina, Pernille
Referent: Mathias

Godkendelse af referat
Referatet fra sidst godkendt.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Opfølgning generalforsamlingen
1. Afvikling:Vi holder generalforsamlingen fysisk så vidt muligt, men tænker at

implementerer elektronisk stemmemetode. Simon undersøger nærmere, og vender
tilbage med en plan senest til december mødet. Der skal indtænkes en samlet
ramme for afvikling, hvor digital afstemning implementeres.

2. El- og VVS syn: Hvordan og hvem? Jvf. referat fra generalforsamlingen 2018, skal
der ligge tjeklister på, hvad synene omhandler - find fra ABF - Sofie. De skal lægges
på sitet under salg og vedligehold. Zeynel laver håndværker liste med drift.

3. Tilføjelse til husordenen er implementeret.

Velkomstmøder
Enighed om at igangsætte dem igen, men med tilmelding. Første møde er den 27. oktober,
og andet møde et 23. februar. Bemanding findes senere. Brevet skal opdateres og sendes til
CEJ - Karina

Input mail fra beboer
Der er formuleret svar, som blev godkendt, og Mads sender det.

Evaluering af EM i gården
Virkede til at være en stor succes, med bred tilslutning. Til en anden gang kan man godt
informere bedre ud, så alle der vil har mulighed for at deltage. Vi skal huske, at det er
beboerarrangementer - af beboere for beboere. Arrangementer skal godkendes af
bestyrelsen. Der blev talt lidt om retningslinier for evt. udlån og der var enighed om, at Tv’et
primært er til fællesarrangementer. Tekst til hjemmesiden om tv laves.

Sommerfest
Vi laver sommerfest den 4. september - festudvalget er Zeynel, Simon, Sofie og Pernille.

Facadeprojekt
Infobrevet er kommet ud, og der begynder at komme stillads op nu her på halfdansgade.

Sikkerhedsdøre
Status på næste møde, da der ikke har været driftsmøde siden sidst.

Afkast og støvproblemer



Drift er på, og der arbejdes på en varig løsning - Zeynel tjekker op med Nana. Pernille svare
beboer.

Dørpumpe system til portene
Der skal koordineres med fliserenoveringen. Simon får revideret tilbud med skitse og billeder
af bokse mm.

Spisning for ny og gammel bestyrelse.
Der er fundet sted, og afskedsgaver er ved at blive købt.

Beboerhenvendelser

(fjernet fra offentlig visning)

Evt.
Skraldehåndtering i fremtiden - Simon vil gerne se nærmere på det efter jul.


