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Referat møde nr. 5 tirsdag d. 9. august 2022 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:  Hanne G. Jørgensen (HGJ), Joakim M. Sylvester (JMS)   
 
Afbud:  Ina Clemmensen (IC), Jeff S. Haslauer (JSH) 
 
 

 
REFERAT: 
 

1. Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen 
 
2. Valg af ordstyrer: - Ikke nødvendigt 

 
3. Valg af referent: - HGJ 

 
4. Godkendelse af dagsorden: - Godkendt med tilføjelse af punktet om ansøgning af 

midler til beboerarrangement, som er rundsendt på mail, til bestyrelsesmedlemmerne 
forud for mødet, d. 3. august. 

 
5. Endelig godkendelse af referat: - Godkendt 

 
6. Nyt fra formanden og ejendomskontoret: - Dagens møde var berammet og 

indkaldt til d. 29. juni, hvor HGJ og JMS mødte frem. Mødet blev imidlertid afbrudt af 
en akut situation og mødet kunne herefter ikke gennemføres. Joakim kontakter 
ejendomskontoret og hører om der er kommet nyt om de planlagte ladestandere.  

 
7. Orientering fra kurser møder m.m.: Vi har fået invitation til KAB-konferencen. HGJ 

og JMS deltager. 
 

8. Sager til drøftelse og beslutning: 

a) Godkendelse af indkaldelsen til afdelings-/beboermøde 22. september: 

Vi har på mødet sendt vores rettelser til KAB og JMS kontakter Susanne 

Sandgren, KAB for yderligere spørgsmål. 

b) Ansøgning om flere midler til grillarrangement: Vi godkender ansøgningen 

på yderligere 5.000 kr. som er søgt med begrundelse i de stigende priser på 

madvarer. 
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c) Opfølgning på sidste mødes uddelegerede opgaver – evaluering af test af 

affaldssorteringsposer, bestyrelsen kan ikke anbefale poserne, de er 

upraktiske og for små, er vores vurdering. - nye låse i skabene i 

bestyrelseslokalet, de er nu skiftet og organisationsbestyrelsen kan nu råde 

over en række skabe – Tørretumblere, det har endnu ikke været muligt at 

foretage brugbare målinger på strømforbruget på de tørretumblere, vi har 

ændret fra gasdrevne til elektriske. Vi håber der er nyt til næste 

bestyrelsesmøde.  – Cykelværksted; vi arbejder videre med det, vi skal bl.a. 

have afklaret økonomi og beliggenhed m.m. 

d) Budget 2023: Vi har aftalt med Anne Brønnum, at hun kommer ud og 

gennemgår budgettet med afdelingsbestyrelsen d. 23. august  

e) De grønne områder efter afdelingsmødet: Det har tilsyneladende været 

mere omfattende end først antaget at få koordineret, hvorfor det ikke har 

været muligt at komme i gang på det mest fordelagtige tidspunkt af året. ift. 

beplantning. Vi ser om vi kan få ført nogle af idéerne ud i livet i denne sæson 

og resten må vi så få planlagt til udførelse til foråret 2023. 

f) Status på gennemgang af hjemmesiden – Der sendes opdatering til 

administrator. 

g) Afdelingsmødets forretningsorden. – Vi skal have gennemgået den mhp. 

opdatering/ændringer så vi sikrer os en god og tidssvarende udgave. Vi 

kommer hver især med input på næstebestyrelsesmøde. 

9. Kassererens rapport (JSH/HGJ): 17.414,24 kr. Kasserer og formand skal fremover 
bruge eget Mit-ID ifm. for at tilgå bestyrelseskontoen.  
 

10. Indkomne mails og post fra beboerne: Alle mails er besvaret, nogle spørgsmål er 
efterfølgende behandlet på afdelingsmødet, bl.a. spørgsmål til YouSee, de planlagte 
ladestandere. En har spurgt til beboergrupper under helhedsplanen. Det er ikke 
aktuelt endnu, men alle vil få information i deres postkasser, når vi nærmer os 
nedsættelse af disse grupper. En beboer har gjort opmærksom på en fejl på 
hjemmesiden. Bestyrelsen sætter stor pris på sådanne indmeldinger, så vi kan sikre 
os bedst mulig information på vores hjemmeside. En ansøgning om yderligere midler 
til grillarrangementer pga. prisstigninger er modtaget. Den er godkendt på 
nærværende møde under punkt 8b. 

 
11. Punkter til næste mødes dagsorden: Gennemgang af budgettet for 2023. 

mødeplan frem til afdelingsmødet. 
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12. Næste mødedato: 23. august kl. 17.00 med gennemgang af budgettet ved Anne 
Brønnum KAB.  

 
 
 
 
 
Hanne G. Jørgensen 
Formand for afdelingsbestyrelsen 
 


