
Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2019 

 

Deltager: Lis, Kaj, Freddi, Henrik, Heidi og Lasse 

Afbud: Louise, Mona 

Dagsorden: 

1. Referat for sidste bestyrelsesmøde er blevet godkendt. 

2. Dagsorden er godkendt. 

3. Bestyrelsens post er taget til efterretning. 

4. Der er afholdes yderligere Byggeudvalgsmøde, der er indkaldt møde i starten af maj 2019.  

Manglerne udbedres løbende og liste over mangler bliver tillige løbende mindre. Listerne til 

beboerne udestår og løsning er under udarbejdelse.  

Det henstilles tillige til, at der udarbejdes et nyt nyhedsbrev af Mark/Kris med alle de relevante 

udestående emner som skal blive belyst (fælleshuset, udendørsarealerne, fejl og mangler, skærme 

m.m.).  

Der er fortsat nogle tvister som udestår, hvorfor fremgang i denne del af projektet er lidt usikker. 

Løsning til sprækker/mellemrum ved brædderne i gulvet undersøges stadigvæk og vi vil blive 

orienteret, men der er intet nyt fra DAB.  

Det er ikke muligt at overtage en port fra Grantoften, hvorfor 3 tilbud indhentes fra forskellige 

leverandører og det skal være tilgængeligt til næste møde.  

Brandmyndighederne kunne oplyse, at der ikke er regler for grill på altan eller grill i haverne. 

Problemerne er dog fortsat lugt og røg gener, hvorfor bestyrelsen fortsat bakker op om forbud mod 

grill i have eller på altan. 

Bestyrelsen vil gerne have en statusopgørelse på bygningsgennemgangen og fået taget aktion på 

alle udestående emner.  

5. En beboer føler sig chikaneret af Korngaardens medarbejder, hvorfor vi henstiller og opfordrer 

medarbejderne til at opføre sig ordentligt overfor beboerne samt kommunikerer klart og tydeligt 

uden at svare igen.  

En beboer ønsker renovering af legepladserne især svellerne, men vi kan informere at der ved 

sikkerheds gennem ikke blev fundet nogle graverende fejl. 

Ønsker bænke udsat i de grønne områder, hvilket bestyrelsen vil bede ejendomskontoret til at 

sætte i værk. 



Flere altaner ligner rene lossepladser, hvorfor beboer ønsker sanktioner. Bestyrelsen opfordrer til 

at beboeren klager over disse konstateringer i så fald det vurderes at være i modstrid med 

ordensreglementet. 

Ønsker oplysning til beboerne i relation til branden i blok 2, hvilket bestyrelsen vil anmode 

ejendomskontoret/Kris om dog først ved modtagelse af dokumentation. 

Ønsker opsætning af røgalarm i kælder. 

6. Mona var ikke tilstede, hvorfor der ikke var nogle informationer. 

7. Mona skal sørge for at der bliver sat cykelparkering forbudt skilte op i alle opgangene og i port 

gennemgangene. 

Bænke og affaldsstativer bedes sat ud i de grønne områder ved legepladser samt grill pladser. 

Der henstilles til at ejendomskontoret indhenter tilbud på lovpligtige røgalarmer til kældrene og 

som skal være den mest hensigtsmæssige løsning. 

8. Freddi tager fat i DAB vedrørende etablering af hjemmeside for Korngaarden og får sat et møde op 

med de ansvarlige. 

9. Afventer fortsat informationsmateriale omkring vores luft genvindingssystem, som bestyrelsen 

ønskes omdelt til beboerne. Skærme er også et fortsættende problem som bør løses. 

 


