
Referat af bestyrelsesmøde den 12. April 2021 

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

Suppleant Marianne Nygaard   

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Hjertestarter 

Der er købt ny hjertestarter med tilhørende skab og lys. Der er videovisning når 

hjertestarteren aktiveres. Den kommer til at hænge samme sted som den gamle ved 

transformatorstationen.  

3. Tidshorisont på forskelligt arbejde 

Altanerne påbegyndes ved blok 4 den 17/5-17/6-21.  

Vinduerne er færdigskiftet ved de forskellige lejligheder. 

Dueværn er bestilt. 

4. Markvandring 

Der kan søges ved Landsbyggefonden på op til 10.000 kr ved totalrenovering af 

badeværelse eller køkken til vvs og el. Dette søges hos Lene Winther ved Fællesbo. 

Der tjekkes op på net i udluftningskanalerne og disse udskiftes efter behov. 

Døren ved Slap á skiftes efter vandskade og der vil blive opsat nyt askebæger. 

5. Legepladsrapport 

Sansegyngerne på begge legepladserne bibeholdes og der vil ikke blive opsat babygynge. 

6. Handicap P – plads 

Holder man på handicap parkering, skal det blå handicapskilt være synlig i bilruden.  

7. Sommerfest 

Vi må desværre aflyse sommerfesten i år grundet corona. 

8. Forslag til husorden fra beboer 

Der er kommet forslag fra beboere, til ændring af vasketider, badetider og kulgrill. 

Bestyrelsen har diskuteret ovenstående og der opfordres til, at de pågældende beboere 

indsender deres forslag til afdelingsmødet. Skal man have hjælp til dette kontaktes 

bestyrelsen.  

9. Brandvej 

Stor ros for at følge opfordringen om, ikke at køre op på brandvejen. Men vi skal lige have 

de sidste med.  

10. YouSee 

YouSee har haft kontakt til afdelingen, fordi de gerne vil tilbyde samme kollektive aftale, 

som er giver andre afdelinger hos fællesbo. YouSee har været i afdelingen, for at tilse 

kabler og ledninger. De måtte dog konstatere, at kabler/ledninger var for ringe til, at kunne 

matche deres tilbud. 

11. Næste møde  

Den 19. Maj 2021 kl. 18.30 



12. Evt.  

Referent Gitte Skjold 


