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Referat møde nr. 4 tirsdag d. 10. august 2021 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede: Jesper Dalhoff, Hanne G. Jørgensen (HGJ), Milena Mille Rudez (MR), Morten 
Jensen (MJ), Susanne Ernstsen (SE)  
 
Afbud: Marianne Schuurhof (MS). 
 

 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen 
 
2. Valg af ordstyrer: MJ 

 
3. Valg af referent: HGJ 

 
4. Godkendelse af dagsorden: Med lidt ændringer i rækkefølgen. 

 
5. Endelig godkendelse af referat: Godkendt  

 
6. Nyt fra formanden og ejendomskontoret: Sussanne: Rekruteringsproces er i gang og 

vi håber at kunne ansætte en ny medarbejder i Pers stilling, 1. oktober. 
 

7. Orientering fra kurser møder m.m.: HGJ påbegynder en kursusrække i KAB-regi der 
strækker sig over 7 moduler bevilget i OB-regi. 

 
8. Opfølgning på sidste mødes uddelegerede opgaver: Handicapplads (SE): Sussanne 

undersøger om der f.eks. er rettigheder vi skal tage hensyn til, før vi kan 
færdigbehandle/konkludere. Indhentning af opdateret tilbud på grønne garagetage 
(SE): Gert følger op på det, bestyrelsen sender tidligere materiale til 
Ejendomskontoret. Insekthotel (SE): Sara fra KAB (vild med vilje) inviteres på en kop 
kaffe og en mening om hvor vi bør/kan placere det – vi håber hun takker ja til 
invitationen. Gæsteværelse: HGJ er sammen med Gert fra ejendomskontoret i gang 
med at få de sidste detaljer på ordensregler og lejekontrakt på plads til brug ved 
udlejning af gæstelokalet. Adgang for lejer til køkken og service (HGJ/MR): Service 
og andet køkkengrej gennemgås og deles op, så gæsteværelset har et mindre udvalg 
at råde over. 
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9. Sager til drøftelse og beslutning: 

 

a) Planlægning af afdelingsmødet: Der lægges en tidsplan ift. deadlines. Der 

aftales et budgetmøde 30. august og et sidste planlægningsmøde 2. 

september. SE finder en referent til afdelingsmødet og byder selv ind på 

opgaven som dirigent. 

b) Brug af legeplads/grillplads: Bestyrelsen diskuterer de udfordringer flere 

beboere har med brugen vores dejlige grillplads/legeplads. Det opleves at 

det er svært for en del beboere at vise hensyn til de naboer, der bor ud til 

grill-/legepladsen og det konstateres at husordenen ikke overholdes. Det er 

rigtig ærgerligt, da vi nu har fået etableret et så dejligt udeområde, som 

gerne skulle være til glæde for alle beboere. Bestyrelsen vil gerne opfordre 

alle til at overholde den husorden, vi jo i fællesskab er blevet enige om skal 

gælde for vores bebyggelse. Udvis nu det nødvendige hensyn til de 

omkringboende naboer og hinanden, så vi alle kan være her og trives i 

vores hjem.  

c) Parknet: Information til beboerne: Det ser ud til at mange beboere ikke er 

klar over vi har mulighed for at få billigt internet via Parknet. Vi har allerede 

sørget for, at Parknets informationsmateriale kommer i indflytningspakken, 

som udleveres til nye beboere ved indflytning i vores ejendom. Da det ikke 

har været en del af pakken fra start, vil der i nærmeste fremtid blive omdelt 

en brochure til beboerne, så vi sikrer, at alle har fået den samme 

information. Hvis der er interesse for det, kan vi ligeledes arrangere, at 

Parknet kommer til åbnet-hus-arrangement i stil med det vi har haft med 

YouSee. Vi har i øvrigt endnu et YouSee arrangement i støbeskeen, da der 

er kommet rigtig mange nye beboere siden sidst vi havde YouSee på 

besøg. 

d) Printer til bestyrelseslokalet: Ny købes, da den gamle er gået i stykker. 

 
10. Kassererens rapport: (MJ) 16.740,17 kr. 
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11. Indkomne mails og post fra beboerne: 
a) Flere mails om brugen af legepladsen og grillpladsen 
b) Morgenmadsarrangementet – der er bedt om forskud til 

morgenmadsarrangementet, så arrangøren ikke skal lægge ud. Dette 
imødekommes. 

c) Flere mails om etablering af Ladestander til elbil. 
 
 

12. Punkter til næste mødes dagsorden: Budget. 
 
 

13. Næste mødedato: Budgetmøde 30. august kl. 18.00 og planlægningsmøde 2. 
september kl. 18.00 

 
 
 
 
Hanne G. Jørgensen 
Formand for afdelingsbestyrelsen 
 


