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Referat møde nr. 7 - 2020, tirsdag d. 11. august 2020 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 
 
Tilstede: Morten Jensen (MJ), Jesper Dalhoff, Hanne G. Jørgensen (HGJ), Hanne M. Olsen 
(HMO), Mille Rudez (MR) 
Afbud: Per Buch-Larsen (PBL) 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen 
 
2. Valg af ordstyrer – vi ser om det bliver nødvendigt 

 
3. Valg af referent - HGJ 

 
4. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 
5. Endelig godkendelse af referat og underskrift af samme - godkendt 

 
6. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen – HGJ videregiver info fra 

ejendomskontoret i PBLs fravær. 
 

7. Orientering fra kurser møder m.m.: der har ikke været nogen møder - eller 
kursusaktivitet i coronasituationen. 

 
8. Sager til drøftelse og beslutning 

a) Fastlæg plan til forberedelse af afdelingsmødet:  

Datoer og deadlines fastlægges og opgaver fordeles.  

b) Gæsteværelse – status: 

HGJ laver forslag til indkøbsliste til inventar. Ejendomskontoret sætter låse i 

der hvor der mangler. 

c) Bestyrelseslokale – status: 

Vi fik ridset op, hvad der mangler at blive gjort. Opgaverne fordeles sidenhen, 

da vi har andre opgaver, vi skal have prioriteret først. HGJ kontakter dog 

relevante med det, vi allerede nu kan køre i stilling. 

d) Overlevering af info til nye medlemmer af følgegruppen:  

HMO gav en kort overlevering og videregav alt sit materiale. MR og HGJ 

følger op på et senere tidspunkt, hvor der vil være bedre tid til at fordybe sig 

og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke behøver at deltage. HMO indkaldes 
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til dette, hvis der bliver behov for det. Mille skriver til KAB og forslår et status 

møde, idet vi er tre nye i følgegruppen. 

e) Vild med vilje/grønne områder:  

Vi starter med et mindre projekt ifm. de nedgravede affaldsløsninger, vi 

afventer påbegyndt i nær fremtid. Der vil i den forbindelse blive helt konkret 

behov for noget genopretning og etablering af dele af det grønne. HMO vil 

kontakte PBL med idéer og forslag fra den gamle havegruppe, der måske kan 

bruges her.  

f) Parkering udenfor parkeringsbåsene:  

Punktet genoptages ifm. nedgravning af affaldsløsningerne, hvor der 

formentlig vil blive en revurdering af nogle af vores p-pladser. 

g) Garagetage og evt. nødreparation? Grønt tag til helhedsplan? 

Vi er stadig lidt i tvivl om det måske alligevel kan gå ind under helhedsplanen 

eller vi skal have det som forslag på afdelingsmødet. 

h) Nærboks:  

Vi udsætter firmaets præsentation til efter afdelingsmødet. 

 
9. Kassererens rapport (MJ): Beholdning 16.061,38 kroner 

 
10. Indkomne mails og post fra beboerne:  

Der beklages igen fra beboere omkring legepladsen/grillpladsen, at man ikke viser 
hensyn omkring støj og ophold på legepladsen efter kl. 21. Der opleves ofte støj til 
over midnat. Bestyrelsen vil gerne henstille til, at man overholder husordenen og 
viser hensyn til sine medbeboere.  
Parknet indbyder til generalforsamling 26. august. HMO deltager på foreningens 
vegne. 

 
11. Punkter til næste mødes dagsorden:  

Afdelingsmøde, budget og beretning. 
 

12. Næste mødedato: 3. september. 

 
 
 
 
Hanne G. Jørgensen 
Formand for afdelingsbestyrelsen 


