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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Skibstedgaard 

AlmenboligPlus-boligafdeling 

17. januar 2023, kl. 20.00 på Veksø Bygade 17G 
 

Til stede: Jakob, Kristian, Rune. 

Afbud: Yosuf. 

Referent: Jakob. 

1: Opfølgning – Beslutninger/Punkter fra sidste 
møde(r) 

Afklaring af Novafos-regning 
Afventer. Jakob sender mail til Kristian igen. 
 
Vandskade hos lejer 
Afklaring om udeståender afventer stadig. 
 
Varmeanlæg - den ideelle indstilling for 
vinteren 
Grundlæggende er vi nødt til at stole på at fyret 
selv finder de rette indstillinger. Rune har et par 
tips. 
 
Opstribning på P-pladser og Fælles 
sorteringsspande til affald 
Afventer. 
Vedr. Affald: Roland har indhentet 
informationer fra kommunen om etablering af 
fælles affaldsbeholdere til sortering. Hvad 
koster det? Hvem finansierer det? Kristian 
vender det med Roland. 
 
Grundejerforening 
Der er møde igen den 23. januar. 
Rune arbejder på at sætte arbejdsmængden ind 
i et regneark. Kristian forsyner Rune med et 
matrikelkort med markerede områder. 
 
Ladestandere (se også pkt. 2) 
Bestyrelsens holdning er, at ladestandere skal 
være en fælles løsning og, at der ikke skal laves 
individuelle ting. 
Den i november 2021 nedsatte arbejdsgruppe 
må arbejde videre med forslag til en fælles 
løsning. 
 
Rapport fra markvandring 
Problemet med de stadig manglende fald på 
nogle rør er noteret i rapporten. 
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SSG-kvikkontaktliste 
SSG bad om en opdateret liste med 
kontaktoplysninger på de håndværkere, vi 
bruger. Det har de fået indenfor VVS, 
ventilation, tømrer og el. 
SSG skal også have en oversigt over, hvordan de 
skal håndtere opkald fra os. Det sidste er et 
udestående, vi skal have bragt på plads. Kristian 
ser på det. 
 
Overdragelse af kasserergerning 
Overdragelsen er af forskellige årsager stillet i 
bero indtil videre. 

2: Henvendelse fra beboer om opsætning af 
personlig hjemmelader ved siden af 
elmålerskabet til opladning af elbil. 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en 
beboer med ønske om opsætning af en 
personlig ladestander til el-bil. 
Men hvad med de fælles bestræbelser på 
præsentation af en løsning med fælles 
ladestandere, jf. den arbejdsgruppe der blev 
nedsat på afdelingsmødet i november 2021? 
Bestyrelsens holdning er, at ladestandere skal 
være en fælles løsning og, at der ikke skal laves 
individuelle ting. 

4: Fremtid bookning af Veksø Kro til vores 
møder. 

Vi kan som boligforening nu kun booke Veksø 
Kro til én årlig generalforsamling. Mogens 
undersøger om det kan ændres. 

5: Næste møde. 21. februar 2023, kl. 19.30 
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