
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Stutterivænget den 29. marts 2022 kl. 18 
Deltagere fra ejendomskontoret: Børge og Jimmy 
Bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter: 

Klaus, Birte, Niels og Hanne (ref.) 
Fraværende: Charlotte 

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 
3A.  Udskiftning af vand og varme – nyt punkt 

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, el  Varme 4,7 % overskud, vand  3,1% overskud, el  3,7% overskud i ft budgetteret forbr. 
2.B Budgetkontrol  Intet usædvanligt at bemærke 

   
3. Ejendommen  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status/frist 

3.A Snore i tørrerum, rengør-
ing i kældre og opgange 
7.12. 
 
1.2.22 
 
2.3.22 
29.3.22 

Skal ordnes af Øens efter projektet – tages med på 
projektgruppemøde på torsdag. 
Burde være ordnet, men Børge og Niels Henrik 
tjekker den 13.12. 
Intet er sket fra Øens side. Ej.kontoret rykker Niels 
Henrik. 
Snorene er ordnet – rengøringen afv. Øens 
Punktet er færdigt 

Klaus  
LØST 

3.B Rullen i nr. 9 er itu  
 
 
 
 
1.12. 
7.12. 
1.2. 
 
 
 
 
2.3. 

Den bliver ikke varm og kører ikke rundt. 
Varmelegemet er gået og kan ikke repareres. 
 
Hanne sætter et skema op i opgangene, hvor 
beboerne kan afkrydse om de anvender rullen. 
Sedler opsat i opgangene. Nedtages den 6.12. 
Drøftes på næste møde. 
Der er 6 lejemål, der ønsker en ny rulle. Vi køber én 
ny til kælderen 9-15 og den skal kobles på 
betalingssystemet, så der bliver betaling for den. 
Det skal være en rulle i 140 cm bredde. 
Begge  de gamle ruller og betalingsanlæg nedtages. 
Rullen leveres 19.4, hvor det hele så ordnes 

Jimmy  

3.C Yousee allonge om bl.a. 
prisændring og 2 årig 
aftale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yousee har varslet prisstigning på grundpakken til 
259 mdl. i en ny 2-årig aftale. Pakken er 100 kr. 
billigere end, hvis beboerne selv skal købe pakken 
direkte hos Yousee. Derfor siger vi ja til aftalen. 
Grundpakken skal opsiges via ejendomskontoret. De 
øvrige pakker kan beboer selv opsige hos Yousee. 
Grundpakkens pris vil blive opkrævet via huslejen, 
da Yousee ellers opkræver 100 kr. mere om 
måneden. 
Der indkaldes til ekstra ordinært beboermøde om vi 
skal afsætte penge til en konsulent til at undersøge 

Børge LØST 

http://www.frederiksborg-bolig.dk/Afdelinger/Stutterivænget/Afdelingsbestyrelse/Referat.aspx


 

 

 
 
29.3.22 

alternativer til Yousee om 2 år. 
Mødet bliver den mandag den 14.3. kl. 19. 
Aftalen og bevillingen blev godkendt d. 14.3.2022 

3.D Termostater på radiatorer 
i kældrene 

Når Øens er helt færdig, skal termostaterne låses,  
så de ikke kan reguleres. 

Jimmy  

3.E Skimmel- og 
fugtundersøgelse 

På beboermødet i sept. 2021 godkendte beboerne 
kr. 250.000 til projektering og foranalyse om 
ejendommens stand, og hvad der skal til for at få en 
helhedsplan til brug for at søge tilskud fra 
Landsbyggefonden. 
 
Beboerne er orienteret om, at undersøgelserne 
igangsættes i april 2022. Der er udvalgt 11 lejemål 
og derudover tages prøver af murbindere. 

Jimmy  

3.F Overlæggeren i opgang 7  Overlæggeren hænger over det ene vindue i opgang Jimmy  

 

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 
Flyttet til punkt 
mellem best. og 
ej.kontoret 
 

4.B Udeståender fra: 
Markvandring 11.5.2021 

 

• Flis skal tilføres på begge sider af beboerlokalet 
• Træer på græsarealer – grav ud omkring og læg 

flis, så de ikke rammes ved græsslåning 

Jimmy  

4.C Sorte murafdækninger ved 
kældernedgange 
5.10.21 
 
 
2.11.21 
 
1.2.22 

Malingen bobler, så det skal laves om 
 
Børge foreslår, at malingen i stedet for slibes af, så 
det grå kommer frem, og så evt. give det noget flise 
imprægnering. 
Maleren har erkendt, at det ikke var slebet i bund, 
så det laves om. 
De slibes i bund og imprægneres, så de fremstår 
grå. Maleren skal betale en del af det. 

Jimmy  

4.D Muren mellem 13-15 
 
 
2.11.21 
1.2.22 

Muren er påkørt, så den ene topplade er ødelagt. 
Det betales af det skyldige firma, og resten af 
pladerne slibes af som ovenfor. 
Mureren udskifter det – hvornår? 
Toppladen kan ikke skaffes mere, så hele toppladen 
skal skiftes og tilbuddet er 27.000 hvoraf chaufføren 
skal de 7000 for den del, der er ødelagt. Toppladen 
laves i grå beton, der imprægneres. Det er 
godkendt. 

Jimmy  

4.E Markvandring 1.3.22 Udendørs: 
• Hængepilen v. søen v. nr. 3 beskæres til 3-4 m 
• Krat beskæres langs søen og senest 1.5. 
• Kirsebærtræ ud for nr. 3-7 fjernes. Judas træ 

plantes i stedet for men på toppen af bakken 
• Der skal graves ud og lægges skumplader og 

flis om æbletræerne ud for nr. 9 og på gavlen 
omkring paradisæbletræet  

Kælder og opgange: 
• Informationssedler om henv. og tlf.nr. i 

opgange skal skiftes til nr. til Polygon – sedlen er 

Jimmy  



 

 

sat op i skabet ved indgangsdøren, men den 
skulle udskiftes i skabet ved kælderdørene 

Løste punkter: 
• Nyt sand i sandkassen omkring 1.5. 

• Vaskerier og maskinerne skal rengøres 
• Kælderdør v. nr. 5 skal have udskiftet pumpen 

4.F Oprydning i kældrene 
 
 
2.3. 
 
 
29.3. 

På mødet i marts medbringer ej.kontoret planen for 
storskrald i 2022, hvorefter vi planlægger oprydning 
på alle fælles arealer ude som inde. 
Modtaget datoerne for storskrald i 2022. Jimmy 
sørger for opslag i opgangene. 
Hanne laver forslag til tidsplan  til møde 29.3. 
Udsættes til omkring uge 38, hvor der er storskrald 
da uge 22 er ved pinsen 

Hanne Udsættes til uge 
38 

4.G Fjerne afskåret grene mm På markvandringen den 1.3. påtalte vi, at afskåret 
materialer skal fjernes umiddelbart i takt med 
afskæringen. Så må der skæres lidt mindre af 
gangen. 
I februar blev der skåret ned ud for nr. 11 og det 
materiale er endnu ikke fjernet. Dette gælder evt. 
også ved beboerlokalet/nr. 3 

Jimmy  

4.H Blad- og flaskecontainer 
 
 
29.3.22 

Hvem fik dem flyttet dagen efter beboermødet den 
14.3.?Aftalen på mødet var, at vi fandt ud af, hvor 
de skal placeres. 
De flyttes tilbage næste gang de tømmes, da de står 
mere centralt placeret på trekanten, hvor mange 
kommer naturligt forbi. 

Jimmy  

4.I Flise v. kældernedgangen 
v. nr. 5 

Der er en flise, der er revnet og delen er væk, så 
den bliver nød repareret, da fliserne ikke kan 
skaffes 

Jimmy  

4.J Sortering af affald  Kontoret sætter pixogrammer op om sortering Jimmy  

 

5. Beboerlokalet  
Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 
5.A Hvornår er det klart til 

udlejning? 
 
1.2.22 
2.3.22 
 
 
29.3.22 

Hvornår forventes alt udbedret inkl. rengøring, så 
det er klart til opsætning af service mm og derefter 
udlejning? Det er uvist, da der mangler flere ting. 
Jimmy oplyser, at lokalet er færdigt den 8.3., 
hvorefter der kan rengøres og opstilles inventar og 
service. 
Opv.maskinen er udskiftet, da den var rustet. Hanne 
laver en opgørelse over, hvad der mangler i lokalet 
af gardiner, måtte osv. Udendørslamperne er skiftet. 
Elektriker skal på når nye lamper er indkøbt. 
Hylde skal opsættes på toilettet på væggen over og i 
forlængelse af døren. 
Børge giver Hanne om beløbsramme 

Jimmy  

 
6. Arrangementer  

Pkt. Emne Beslutning/status Ansvarlig Status 
6.A     

 

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

 
8. Orienteringspunkter  



 

 

Pkt. Emne Drøftelse 
8.A Næste møde 3.5. kl. 18 i beboerlokalet 

12.C 15, 1.mf – scooter  
 
 
 
29.3. 

Beboerne skal have brev igen med 14. dages varsling 
om at flytte scooteren op fra kælderen, da den står 
med benzin på. Såfremt den ikke flyttes, flyttes den af 
ejendomskontoret. 
Benzin er tappet af og nr.pladen er taget af. 

Jimmy LØST 

 


