
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2018 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Henrik Wifstand, Lene Kærgaard, Monica 
Quorp, Flemming Norddahl Larsen og Connie Jonsson  
 
Afbud: Mie W. Pedersen 
 
Udeblev: - 
 
 
Referent:  Connie Jonsson 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

  
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
Godkendt 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Klagen vedr. reparation af parkeringsarealet: Henrik har haft svaret og de har ikke 
henvendt sig igen. 
 
Der har igen været lastbiler der parkerer på Allingvej, Henrik tager fat i Michael 
Daugård fra Kommunen, så de kan rykke beton klodserne, så de er fordelt igen. 
 
Belysning: Connie har fejlmeldt alle de lygter hun har set og rykket for reparation. De 
havde desværre rigtig mange sager, men forventer at de bliver lavet inden for 14 dage. 
 
Slangen på Klardam efter Banedanmark:  Connie har rykket Michael Daugård igen i 
dag. Han skriver at de har rykket HOFOR flere gange, men gør det igen. 
 
Rotter på Drivkær: fejlmeldes igen, da hul nr. 2 ikke blev lavet. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Regnskab 2017 er der kun et lille underskud, da vi har fået flere penge ind for tv i 
forhold til hvad vi har betalt. 
 
Regnskab gennemgået og kan nu underskrives af revisor. 
 



I afsnittet på hjemmesiden skal vi have sat ind, hvilke konsekvenser det har når man 
skal melde sig ud og ind igen i antenneforeningen. 
 

5. HOFOR 
Drøftet omkring den videre proces. Lene skriver til HOFOR, at vi ikke fraskriver os 5 
års eftersyn, og at selvom de efterfylder, så vil vi gerne stadig have ret til at sende 
yderligere fejl. 
 
Lene og Jørn deltager i mødet imellem HOFOR og vores entreprenør i slutningen af 
januar. 
 

6. Entreprenør 
- Saltning 

Der har været en del skriverier om at der har været glat forskellige steder. Jørn 
kontakter Allan og finder en løsning på, hvordan vi kan hjælpe med at orientere 
hvis der er glat. Samtidig er det vigtigt, at beboerne kan se, at der er saltet, så 
hellere en gang for meget end for lidt. En dame og barn på cykel er faldet og 
heldigvis skete der ikke noget. Jørn giver Connie besked, når han har talt med Allan 
så vi kan lægge svar på hjemmesiden. 
  

- Afhentning af storskrald ved helligdage 
Connie synes der havde været meget affald i mandags, og lidt forvirring på 
hjemmesiden om der blev hentet storskrald nytårsmorgen. Overvejelsen gik på, at 
hvis Allan havde brug for at bytte dag ved højtider, hvilke problemer ville det så 
give. Da der ikke skal meget til, før det skaber forvirring, holder vi fast i mandagen, 
da det skaber rod, da folk ikke holder sig opdateret. 
 
Der er noget galt med radiatorerne oppe i materialegården. Jørn taler lige med 
Allan om der er sat nye radiatorer op. 

 
7. Fastelavnsfest (11.02.2018) 

Opgavefordeling: 
Jørn: kaffe, tønder, fastelavnsris 
Connie: te, sukker, mælk, teskeer, kopper, køkkenrulle 
Henrik: printer indbydelsen 
Monica: deler ud 
 

8. Eventuelt 
General forsamling - 4. april kl. 18.00, advokat og lokale er bestilt. 
 
Der er skrevet et brev til beboeren, som har haft fliser stående på fællesarealet uden 
aftale, de skal være fjernet inden februar ellers fjernes de på hans regning.  
 
Peter sender den tilrettede parkeringsseddel ud, så alle kan bruge det. 
 
Jørn fortalte, at Allan mangler at fælde et træ, men han venter på det bliver frostvejr, så 
han kan køre ind på græsset. 



 
Carporten der er ledig; der sættes brædder over og der sættes et skilt på at den er til 
salg. Sæt på hjemmesiden at der stadig er en ledig carport til 11.000 kr. nr. 154. 
 
Sæt på hjemmesiden at der ikke må parkeres på vendepladsen, da Allan har svært ved 
at vende, når der holder biler. 
 
 
Slut kl. 20.45 


