
Referat til bestyrelsesmøde i Stutterivænget. kl. 19.00 den 3. april 2018 
Deltagere - ejendomskontoret: Henrik 
Bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter: 

Klaus, Henning B., Mogens og Hanne (ref.)  
Afbud fra Cathrine, Flemming og Henning B. J 

 
Referatet ses på hjemmesiden http://www.frederiksborg-
bolig.dk/Afdelinger/Stutterivænget/Afdelingsbestyrelse/Referat.aspx 
 
Hovedemner: 
1. Godk. af dagsorden og referat fra sidste møde 6.   Arrangementer 
2. Forbrug, budgetkontrol og økonomi 7.   Ejendomskontoret/medarbejdere/org.bestyrelse/KAB 
3. Ejendommen 8.   Orienteringspunkter 
4. Udendørsarealerne 9.  Lejemål og personsager (særskilt lukket referat) 
5. Beboerlokalet  
 
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 og el Der er stadig ingen opgørelsen og Henrik kender ikke dato for opgørelserne 
2.B Budgetkontrol pr.  Intet at bemærke 
   
3. Ejendommen  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 
3.A Undersøgelse af vand- og 

varmeinstallationer 
2.1.18 
6.2.18 

Hanne deltager som bestyrelsesmedlem, og 
projektlederen Mathilde har modtaget Klaus og 
Hannes mail, så hun indkalder til møde. 
Klaus orienterede om opstartsmødet 

Pr.leder 
Mathilde 

 

3.B Altaner, huller i fugerne 
bl.a. efter murbier 
2.5.17 
 
 
 
6.6. 
 
 
 
 
7.9. 
 
3.10. 

Beboerne har haft omdelt sedler til at melde 
problemer om fuger/revner i vægge, gulve og lofter, 
men der er ingen graverende. 
Ved markvandring er det konstateret, at der er fuger 
jævnt over hele bygningerne, der skal repareres. 
Børge sørger for, at det igangsættes. 
Børge har haft kontakt til en murer og modtager et 
overslag. Vi skal dog ikke være bekymret over 
fugerne, de er flotte, dog er der sætningsrevner og 
huller efter murbier. 
Vær obs på en sætningsrevne over altanen i 3, 2th. 
Pga manglende svar fra mureren, skal der nu en ny 
murer på banen. Arbejdet er dog ikke akut. 
Arbejdet er i gang og Henrik følger op med mureren 
den 6.10. Måske laves resten først til 
foråret/sommer 2018, hvor en lift kan stå på 
havesiden uden at synke i, da et stillads vil blive 
meget kostbart. 

Henrik – 
afventer 
forår / 
sommer 
– 
beboerne 
får 
besked 
inden 
opstart 

 

3.C 6.3.18 
Gratis skyl i vaskemaskiner 

Henrik taler med maskine-lev. og det er skylletiden/ 
vandmængden, der skal sættes op eller om det skal 
være muligt at køre et gratis skylleprogram 

Henrik LØST 

3.D 6.3. Tørrerum under nr. 7 Der er utæt vandlås, så det drypper ned Henrik LØST 
3.E 6.3. Kælderskakt i nr 11 Der løber vand ud, så det må komme fra taget Henrik LØST 
3.F 6.3. Varmecentral larmer Der kommer larm fra varmecentralen om aftenen Henrik  
 
4. Udendørsarealerne  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 
4.A Affaldssortering – Fra 1.1.18 skal skraldet sorteres. Vi forts. med de Afventer  

http://www.frederiksborg-bolig.dk/Afdelinger/Stutteriv%C3%A6nget/Afdelingsbestyrelse/Referat.aspx
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kommende ændring grønne affaldscont. til sortering i rest- og bioaffald.  kommune 
4.B Containerpladsen  Følgende er udført: 

• SF-sten er lagt på pladsen (tilbud 122.750) 
Manglende arbejde iflg. aftalt ved markvandring 

• Alle træer og buske på den nederste del af 
pladsen ryddes ud til skel 

• Opsætning af stålhegn fra hækken på 
vejsiden til Bag Vænget til træhegnet mod 
husene på Bag Vænget 

• Hæk plantes langs det nye hegn ud mod 
vejen til Bag Vænget 

• Saltskur opføres af ejendomskontoret i 
forlængelse af haveaffaldssektionen 

 
Efter arbejde er fuldendt: 

• Trailerne placeres bagest på pladsen og 
langs venstre side mod markens huse 

• Pap-containerne rykkes tilbage op mod 
hegnet til brandbart affald 

 
Ændret aftale undervejs: 

• Rydning bag garager droppes og vi 
fastholder at servicemedarbejderne holder 
beplantningen nede hvert år. 

Henrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Henrik 
 

 

4.C Fuger i garagebygning 
 
 
6.6.17 

Bagsiden og gavlen i tørrepladsen pudses op, da det 
er billigere end at ordne alle fugerne. 
Fugerne på gavlen mod nr. 13 og forsiden ordnes 
Mureren fraråder pudsning, da det vil skalle af, så 
alle vægge skal have ordnet fuger i stedet for, så 
ingen pudsning 

Henrik – 
afv.forår 

 

4.D Møbler til grillpladsen 
 
 
6.6. 
7.9. 

Klaus og Flemming indkøber 3 bord/bænke sæt, og 
når de er opsat, fjerner Kian alle de gamle 
havemøbler på grillpladsen. 
Klaus aftaler nærmere med Flemming 
Der er indkøbt 2 sæt – Børge indkøber et ekstra sæt 
til foråret. Det er bestilt. 

Henrik  

4.E 2.1.18 Kenneth og Henning B.J. har tilbudt at male hegnet 
om containerpladsen 

Henning 
B.J 

 

4.F 6.3.18 Den ene papcontainer er gået i stykker Henrik LØST 
4.G 6.3.18 Flaske- og avis container skal rykkes ind på fliserne Henrik  
4.H 3.4.18 Markvandring Ting, der skal ordnes: 

• Tovværket på legepladsen 
• Net på alle lyskasser 
• Vandplamage under nr. 7, st.th 
• Grillpladsen skal ordnes 
• Alle havemøbler på grillplads og 

beboerlokale vaskes 
• Oprydning af grene på græsplænen 
• Oprydning på skråningen fra nr. 15 og hele 

vejen ud til Bag Vænget 
• Rydning af alle rodskud og fældning af 

træer på pladsen som klargøring til hegn 
• Opsætning af hegn fra hegnet fra hækken 

på Bag Vænget til træhegnet v Bag Vænget 
• Nye snore i tørrepladsen efter garagerne 
• Container flyttes tilbage og op mod 

tørrepladsen, så papcontainer kan stå op 
af hegnet til brandbart 

  



• Pære ved kælderdøren i nr. 9 
• Trin ned til kælderskakten ved nr. 13 
• Dørstopper ind til kælderen ved 

kælderskakten ved nr. 13 
• Der skal ekstra sand ud over fliserne på 

containerpladsen 
• Asfaltering af huller ved gården 
• Afrensning af de 2 tørregården ved nr. 3-7  

 
5. Beboerlokalet  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 
5.1 Nye stole Vi mangler 10 stole, så vi skal finde 10 mage til de 

nuværende, ellers nye, så der kan dækkes pænt op 
Alle ser 
efter dem 

 

 
6. Arrangementer  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 
     
 
7. Ejendomskontoret/medarbejdere/organisationsbestyrelsen/KAB 

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 
     
 
8. Orienteringspunkter  

Pkt. Emne Drøftelse 
8.A Næste møde 8. maj 2018 
8.B Rotter Der er observeret rotter flere steder, så hvis I ser nogle rotter, så ring til 

ejendomskontoret alle dage mellem 8-9 samt tirsdag og torsdag yderligere mellem 
13-14 på telefon 4824 0340 

 


