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Referat fra bestyrelses- og byggemøde den 14. juni 2016 
 
Til stede: Tonny Fischer, Sven Søegaard, Jes Torp, Lotte Tang, Jeppe Blom Nielsen Gaihede 
Ej Mødt:  Nickels M. Köhling 
 
 

• 1. Byggemøde med Jeppe fra Gaihede: Det blev vedtaget at fortsætte under-

strygning af taget, så vi når hele vejen rundt. Der blev indskærpet at portene 

ikke måtte efterlades åbne på noget tidspunkt., nøglebokse til lejligheder blev 

diskuteret, Altanprojektet blev rundet, og Jeppe indhenter priser på vinduer, 

når vi ved, hvilke som skal skiftes og hvor der skal altandøre. Så sammenligner 

med tilbud fra Altandk.  

2. Protokol fra 24. maj 2016 godkendt 

3. Rensning af varmeanlæg. Det blev besluttet at foretage oprensning af vores 

varmesystem ved Krüger. Pris ca. 23.000 kr. 

• 4. Yousee TV aftale drøftet 

• 5. Varmecentral status, der har været lidt koldt i huset efter det store omskift i 

vejret. Lasse har snakket med Uwe Hansen og vil være i løbende dialog. 

• 6. Administration, Wantzin har indbudt et par stykker fra bestyrelsen ind på 

kontoret, så vi kan få en snak om de problemer, som der har været i opstartsfa-

sen. 

7. Hjemmesiden. Formanden har haft problemer med at logge på, men er nu 

online og vil fremover lægge oplysninger på her. 

8. Orientering fra formanden. Afslag fra Trygfonden på vores ansøgning om en 

hjertestarter. Nordea har tilbudt gratis gældsovervågning, hvilket vi tager imod. 

Kodelås til selskabslokalet. Vi har ikke fundet den rigtige løsning endnu og 

formanden kontakter Steen fra Sikret. 
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9. Bordet rundt bestyrelsen. En større diskussion vedr. havehold, Jes mener, at alt 

ukrudt skal fjernes for haverne, så det ikke spredes til andre folks haver. Lotte, 

som er haveansvarlig tager kontakt til de steder, hvor hun mener, der tænger. 

Sandkassen er blevet lavet færdig til en god pris. Sven har bedt om priser pr. lø-

bende meter på vores havehegn. Sven ringer til TDC og spørger om de ikke kan 

lave en ”brønd” i fortovet ud for Bangsbovej 73, da TDC graver fortovet op 3-4 

gange om året. 

Kontoret sommerferielukket i juli måned. 

Nyt bestyrelsesmøde og møde med Gaihede Jeppe tirsdag den 5. juli kl. 16.30. 

 


