
Referat af bestyrelsesmøde den 4. Nov. 2020 

Deltager: Kevin og Vera Bilyk, Karina og Jan Gregersen og Gitte Skjold. Suppleanter Camilla Marie 

Petersen og Marianne Nygaard. 

 

1. Godkendelse af referat: Referat godkendt 

2. Siden sidst og orientering: Der afventes stadig løsning på affaldssortering pr. 1/1-21. Der er 

igangsat prototyper til opsætning mod dueredderne på 2. sals terrasser.                                   

3.  Hjertestarter: Bestyrelsen for rækkehusene ønsker at den fælles aftale omkring 

hjertestarteren laves om. Der undersøges forskellige mulige aftaler (køb eller leje) og 

vedligeholdelse. Info kommer senere. 
4. Husorden: Husordenen for afdeling 300 skal revideres og der kommer et forslag til ændring 

af denne til afstemning på næste afdelingsmøde.  

5. Husorden o.a.: Vi har i bestyrelsen fået henvendelser om, at der opleves øget kørsel foran 

blok 4. Dette er til gene for mange og ikke tilladt. Vi har haft stor tilgang af børnefamilier og 

børnene skulle gerne kunne færdes frit og sikkert i hele afdelingen. Bestyrelsen opfordrer til, 

at forbuddet respekteres af alle. Kun i særlige tilfælde som til- og fraflytning er det tilladt. 

Udrykningskøretøjer har altid adgang. Der er i sin tid sat bomme op, for at forhindre kørsel 

på gangstierne. Bestyrelsen besluttede at gøre brug af dem igen, ved at låse dem. Selvom de 

p.t. er låst op igen, er holdningen fra bestyrelsen, at færdslen med køretøjer skal stoppe helt. 

Vi ser på muligheden for en anden løsning mht. nøgler, hvis det bliver nødvendig at låse. Det 

er ikke for at genere nogen. Faktisk forsøger vi, at passe på jer. Vi beklager meget at info ikke 

nåede ud til jer beboer, før det var en realitet. Det var klart en fejl. Beslutningen kommer 

også af, at vi som bestyrelse skal tænke på økonomien i afdelingen. Vi er pt. startet med 

omlægning af stierne og det er en meget dyr post. Der er kun jer beboer til at betale. 

6. Kontokort til kassér: Der gives samtykke til at kasséren får et kontokort til vores fælleskasse. 

Dette vil gøre det lettere at modtage og betale aktiviteter til afdelingen fx mortensaften.  

7. Mortensaften: Der er 21 lejligheder tilmeldt tilbuddet til mortensaften. Maden afhentes i 

Slap á. Der må komme en mand pr lejlighed med mundbind for at afhente bestillingen. 

Håndsprit er tilgængelig i Slap á. Opslag kommer også på FB om afhentningsproceduren. 

Bestyrelsen takker for opbakningen til den alternative Mortensaften. 

8. Juletræstænding: Vi afventer regeringens udmelding om forsamlingsforbuddet den 24. nov. 

Info kommer herefter på FB. Godteposer bliver under alle omstændigheder uddelt til dem 

der er tilmeldte. 
9. YouSee: Alle beboer skal selv vælge deres tv-aftale fremadrettet. Det er ikke muligt at lave 

et tilbud om en fælles aftale.  

10. Evt.: Det overvejes om vi skal lave noget til nytårsaften. 

Husk at i er velkommen til at komme med input til bestyrelsen. 

Formand Karina Gregersen kan kontaktes på mail karinagregersen@hotmail.com og 

mobil 50572704. Referent Gitte skjold 

mailto:karinagregersen@hotmail.com

