
Bestyrelsesmøde mandag 3. juni 2019 kl. 19.30

Deltagere: Mogens, Mette, Jens Jakob

Afbud: 

1 Godkendelse af sidste mødes referat
2 Økonomi

3 Rensning af tagrender og mos bekæmpelse på tag, evt. rengøring af solceller, 
venter.

4 Julefrokost bestyrelse, evaluering
5 Grundejerforening, status opdatering 
6 Vand afgifter Novafoss
7 Køb i XL-byg, det virker rigtig dårligt når de skal fakturere, kan vi evt. bruge vores kort?
8 5 års gennemgang.
9 Græsslåning
10 Fraflytning 
11 Pinsesammenkomst.
12 Legestativ hvad gør vi.
13 Evt.

AD 1: Godkendt 

AD 2: Siden sidst julefrokost og indkøb af gas.

AD 3: Ingen ændring.

AD 4: Vi havde en rigtig hyggelig aften.

AD 5: Der er endelig kommet gang i grundejerforeningen, der er nu lavet en driftsaftale.

AD 6: Der arbejdes på en løsning, så vi undgår at skulle sætte en fælles måler op.

AD 7: Vi bruger vores kort fremadrettet, til alle indkøb.

AD 8: Der skal gøres opmærksom på at vores afløb fra sikkerhedsventil og kondensat fra 
fyret, er skrøbelig og skal kontrolleres med jævne mellemrum, vi sætter et opslag op 
på hjemmesiden.

AD 9: Der skal laves en beskrivelse på hvad de forskellige arbejdsopgaver består af, 
græsslåning er ikke bare at slå græsset, det indebærer også kanttrimning, og slåning af 
det skrå område. 

Der henstilles til de beboere der har flyttet deres træ ud på fællesområdet selv slår 
græsset  da træerne gør det umuligt at bruge havetraktoren.



AD 10: Vi skal bare sikre at man kan komme ind, resten kører i KAB regi.

AD 11: En lille pinsesammenkomst med egen mad vi laver opslag på Facebook.

AD 12: Lejestativ og trampolin vi er nødt til at agere jfr. den dødsulykke der var i Ballerup på 
en legeplads. Jens tager fast på Brian.

AD 13: Det er bemærket at grillen ikke var gjort rent, der bliver indkøbt rengørings remedier, 
og så forventes det at grillen bliver rengjort.


