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1. Godkendelse af mødets dagsorden og referatet fra sidste møde 

Pkt. Emne Status 

1.A Godk. af dagsorden/referat Godkendt 
 
2. Forbrug, budgetkontrol og økonomi 

Pkt. Emne Status 

2.A Varme, vand, el pr. 11.5.21 Varme 2,4 % overskud, el 7% overskud, og vand 6% underskud 

2.B Budgetkontrol pr. 1.6.21 Intet usædvanlig 
   
3. Ejendommen  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status/frist 

3.A Udskiftning af vand/varme 
6.4.21 
12.5.21 

Se historik i tidligere referater. 
Tilbuddene er indkommet og der er møde 12.4.21. 
Beboerne har fået varsel fra KAB. P.t. afventer vi 
orientering om tidsplan, rydningsplan mm. fra KAB. 
Se nyt særskilt hovedpunkt 3A om byggeriet. 

Pr. leder 
Mette 
 

 

3.B Trappevasken 
 
 
11.5.21 

Fungerer ikke. De kommer på forskellige dage og 
der bliver ikke rigtigt rent. 
Børge indhenter et nyt tilbud – udsat til april mødet. 
Nuv. firma JMV er væsentlig billigere, så vi fortsæt-
ter med dem. Ej.kontoret taler med JMV om bedre 
rengøring, og at der skal laves hovedrengøring i 
beboerlokalet og i opgange hvert år i maj og nov. 

Børge  

3.C Vindue i opgangen i nr. 3 
 
11.5.21 

Vinduet er gået i stykker og kan ikke repareres, så 
der skal nyt vindue i. 
Der skal rykkes for vinduet, der endnu ikke er skiftet 

Børge  

3.D Nr. 11 – lyset i opgangen Ingen lys ved kælderdøren Jimmy LØST 

3.E Dækrummet v. nr. 11 Fyldt med de gl. grønne containere og stativer. De 
bør fjernes. 

Jimmy  

3.F Belysning i opgange, 
kældre og udendørs 
udskiftes til LED 

Jimmy laver forslag om at udskifte al fælles 
belysning til LED, som vil spare el og give overskud 
efter et par år, hvor etableringsudgiften er tjent ind. 
Det skal være et varmt lys. 

Jimmy  

3.G Vågelys og lys udenfor i 3-
7 

Vågelyset virker ikke og der er ikke lys udenfor 
opgangene 3-7 

Jimmy LØST 

3.H Trappen v. nr. 9 Pudset mellem den udendørs trappe og det flade 
stykke er løst og nogle steder væk, så det er muligt 
at falde, da trinene stikker op. Alt skal op og mures 
til igen. 

Jimmy  

3.I Skraldeposer Mangler for maj måned Jimmy  

3.J Ny dør i nr. 3, 2.tv Der er ikke brevspække, så der er sat en dymo på 
med navnet. 
Der skal indkøbes en skinne, der kan rumme de 
bogstaver, som anvendes på brevsprækkerne. 

Jimmy  
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3A. Udskiftning af vand og varme – nyt punkt under byggeperioden  
Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status/frist 

3A.1 Byggeplads, parkering o.l.  
11.5.21 
 
 
1.6.21 
 

Græsset v. nr. 15 og rabatten mod Stutterivænget på 
Bag Vænget dækkes af køreplader, så der kan skabes 
ekstra p-pladser. Èn af p-pladserne anvendes til 
adgangsvej til området. 
Afv. kommunens godk. af parkering på Bag Vænget. 
Jimmy rykker for plader ved nr. 15 

 
Jimmy 

 
 
 
 

3A.2 Den grønne container Flyttes for at rydde den bageste del af gården til 
byggeplads. 

Jimmy LØST 

3A.3 Rydning i boliger, egne og 
fælles kælderrum, nøgler 
og tørklosetter 
11.5.21 

KAB skal melde ud, hvor meget vi skal flytte/rydde i 
lejemålene, egne kælderrum hvor der er rør og i de 
fælles depotrum, bestilling af tørklosetter samt 
nøglehåndtering. Hanne rykker Mette i KAB 

Mette i 
KAB 

LØST 

3A.4 Storskraldsordning aflyses 
i byggeperioden 
1.6.21 

Vi har ikke plads til kommunens storskraldscontai-
ner i byggeperioden, så vi må aflyse ordningen. 
Pga. rydning i kældrene afl. kommunen en container 
i juni og juli.  
Datoerne rettes på opslagene i opgangene, når vi 
kender datoerne. 
11.6.og i uge 29 (konkret dato kommer) 
Den sættes i forlængelse af den grønne container 

Jimmy  

3A.5 Avis- og glascontainer Flyttes til trekanten v. nr. 13 i byggeperioden. 
Kommunen skal høres, om det er ok ift tømning. 

Jimmy LØST 

3A.6 Informationsskrivelser KAB står for orienteringsskrivelser og ØENs VVS står 
for 14-dages og 3-dages varslingerne.  
Hanne og Klaus har brugt en del tid på, at de bliver 
mere detaljeret, så opgang 9 har fået en revideret 
14-dages varsling. 
ØENS mangler fortsat at oplyse mere præcist, hvil-
ke kældrerum, der har rør og skal tømmes samt 
hvor længe, de skal være tilgængelige. 

Projekt-
grp. 

 

 

4. Udendørsarealerne  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 

4.A Vedligehold af områderne 
8.9.20 
 
 
1.12.20 

Se historik i tidligere referater. 
OB har været rundt og synes generelt der er pænt. 
Morten er i gang med at lave et årshjul med 
opgaverne pr. md. Forventes færdig ultimo nov. 20. 
Vi fik udl. årshjulene, og alle ser dem igennem til 
næste møde. 

Børge + 
best.  

Parkeres indtil 
videre 

4.B Markvandring 2.6.2020 Udendørs: 
Se løste punkter i tidligere referater 

• 3 nye bordsæt med komposit indkøbes til 
beboerlokalet. Som de, der er på græsset d.d. – 
altså med ryglæn – købes i foråret 2021 

• Legepladsen skal olieres – Børge køber olie og 
bestyrelsen olierer. (forår 21) – er købt – dato 
aftales næste møde 
 

Løste punkter: 

• Sorte murafdækninger ved kældernedgange 
skal ordnes med komposit i stedet for 
reparation – hvis ej store plader så reparation 
(maling vil evt. først være i foråret 21) 

• Gelænder v. nr. 3 og 9 skal males (forår 21) 

Børge 
Pkt. venter 
til foråret 
2021 

 



4.C Knallert parkering 
6.4. 
 
 
1.6.21 

Knallerter skal parkeres på MC pladsen i gården. 
Jimmy sætter sedler på knallerterne og i opgangene 
om parkering v. 3-7 eller i gården, hvis man bor i nr. 
9-15. 
Mangler stadig at én knallert parkerer i gården 

Jimmy  

4.D Rotter v. 5, st.th. 
1.6.21 

Der er set rotter på terrassen. 
Rottefængeren har været her. 

Jimmy  

4.E Trekant v. nr. 13 Der skal oprettes et projekt, så der bliver afsat 
penge til at få sten og jord gravet af, få grus på og 
plantet prydbuske, der kan trives i området. 

Jimmy  

4.F Markvandring 11.5.2021 Udendørs: 

• Beskær buske og ryd ukrudt ved beboerlokalet 

• Flis skal tilføres på begge sider af beboerlokalet 

• Legeplads – der skal nyt sand i sandkassen 

• Kirsebærtræ på græsplænen – når der ellers 
skal anv. en lift, skal den hvide del beskæres, så 
den røde del kommer mere frem 

• Affaldsplads v. nr. 11 – toppladen under 
lampen skal skrues fast 

• Trekant v. nr. 13 – fjern ukrudt 

• Træer på græsarealer – grav ud omkring og læg 
flis, så de ikke rammes ved græsslåning 
 

Løste punkter: 

• Grillplads – parasollerne skal frem 

• Trekant v. indkørsel og nr. 9 – slå græsset 

• Insekthotel – opsættes v. rosen ned mod søen 
ud for nr. 3 

• Krukke v. nr. 5 – fjernes efter tidl. beboer 
 

  

 
5. Beboerlokalet  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 

5.A Kloakvand i lokalerne 
 
 
 
 
 
6.4.21 
 
11.5.21 
 
 
 
 
1.6.21 

Et kloakfirma har meldt, at de har været årsag til at 
kloakvand er steget op i lokalerne. Polygon er 
bestilt til rengøring og desinficering. 
Rengjort men afventer en fugtmåling opsætning af 
en stang mellem toiletbræt og loft for at forhindre 
det. 
Der har været en yderligere skade, som dækkes af 
forsikringer. Måske skal vi betale en del selv. 
Affugtningen er slut, og vi afventer forsikringens 
tilbagemelding, inden lokalerne kan bygges op igen 
og møbleres. 
Jimmy får undersøgt, om loftspladerne er 
fugtskadet. 
Loftspladerne er ikke fugtskadet. 
Der lugter stadig af fugt, så det bør undersøges om 
det stadig er et problem. Jimmy undersøger det 
med fugtmanden den 3.6.21 

Børge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jimmy 

 

 
6. Arrangementer  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 

6.A     
 
 
7. Ejendomskontoret/medarbejdere/organisationsbestyrelsen/KAB 

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 



7.A Projekt ”Vild med vilje”  
 
11.5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.21 

Morten orienterede om et evt. kommende projekt 
om vilde blomster og insekt liv. 
Palle kom med forslag til områder, hvor der kan 
laves ”Vild med vilje”. Det betyder, at græsset skal 
have lov til at vokse med div. flora i. 
Det blev vedtaget at forsøge med følgende 
områder: 

• Ét område ud for nr. 5-7 med en klippet sti 
igennem, så der er lige adgang til legepladsen. 

• 3 mindre områder omkring kirsebærtræet og 
ved gavlen ved nr. 15. 

• Når der er penge plantes 8 større frugttræer i 
de 2 områder v. gavlen ved nr. 15. 

• Når byggeriet er færdigt, laves området ud for 
nr. 15, hvor kørepladerne har været 

Der skal ikke være et område omkring legepladsen 
da det også vil tiltrække bier/hvepse, så dette 
område skal klippes 

 
 
Jimmy 

 

 
8. Orienteringspunkter  

Pkt. Emne Drøftelse 

8.A Næste møde 17.8.21 kl. 18 
8.B Beboerlokalet, rotter og 

storskrald 
Hanne laver opslag til opgangene om at beboerlokalet ikke kan lejes resten af 2021 
pga. fugtskader og renovering af vand og varme (besked kommer, når det er klart), 
fodring af fugle kontra rotter samt storskraldsordning i juni og juli. 



 


