
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Skibstedgaard
AlmenboligPlus-boligafdeling

10. Oktober 2022, kl. 19.30 på Veksø Kro

Til stede: Rune, Kristian, Jakob, Roland, Yosuf, Ehsan, Kenneth

Referent: Jakob

1: Opgavefordeling i bestyrelse Delt formandskab: Kristian og Jakob. Jakob har 
kontakten til KAB, Kristian tager sig af de mere praktiske 
ting.
Kasserer: Yosuf.
Roland sidder i KAB-repræsentantskabet stadigvæk.
Rune og Kenneth er vores repræsentanter 
grundejerforeningen (GF). Næste møde i GF er enten 
den 21/11 eller 28/11.

2: Opgavefordeling blandt beboere Beslutning: Alle i bestyrelsen kommer med en liste over 
arbejdsopgaver, så flere kan komme med og får 
ejerfornemmelse.

3: Er der ubesvarede/uafsluttede sager i 
bestyrelsesmail?

Beslutninger:
Novafos: Sendes til Kristian.
Vandskade hos lejer: Jakob snakker med lejer for at høre
om der er noget uafsluttet.
SMOCK: Kristian kontakter dem for at høre, hvad den 
ideelle indstilling for vinteren er.
Opstribning på p-pladser: Roland kontakter kommunen 
vedr. tilladelse.
GF: Rune og Kenneth undersøger, hvor meget vi hidtil 
har brugt på vedligeholdelse.
Dørgreb: Kasserer bestiller en håndfuld greb og der 
rundsendes en vejledning til udskiftning.

4: Overdragelse af kasserergerning Beslutning: Jakob skriver en kort vejledning til 
kasserergerningen. Jakob afslutter bogføring i Acubiz for
hidtidige periode og kontakter KAB for at få oprettet ny 
kasserer i systemerne.

5: Markvandring i denne uge Vi har set mailen om det sent pga. manglende adgang til
bestyrelsesmail.

Beslutning: Jakob har 10/10 skrevet til driftskonsulent 
om hvilken dag han kan ud af 11.-14./10 han kan efter 
kl. 16.00. Vi afventer svar.

6: Bestyrelsen drøftede også den 
pågående undersøgelse af ladestandere 
til el-biler.

Beslutning: Ehsan udarbejder konkret forslag.

7: Medlemskab af LLO Beslutning: Rune undersøger mere omkring prisen i fht. 
at bringe det op som forslag på afdelingsmøde.

8: Ny mødedato for bestyrelsen Tirsdag den 15. November 2022, kl. 19.30
(husk at bestille tagrenderens og tale om 
tætning/opretning af tagrender.)
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