
Referat bestyrelsesmøde 4/2 2021 

Deltagere: 

Fauzi Ferid 

Paul Hansen 

Tony Andersen 

Christina Holst 

Paul Erick Woldemar, Afbud 

Brian Brostrup Andersen, Afbud, Udtrådt af bestyrelsen 

Fra ejendomskontoret: 

Henrik Lajos 

 

1 - Godkendelse af dagsorden/ agenda   

Godkendt 

2 - Kassereren orienterer   

Tony har overdraget alt til Christina, som kontakter Mia fra DAB, og får det gamle 
regnskab afsluttet evt. urevideret. 

Der skal bestilles nyt kort og adgang til netbank. 

Christina tager en snak med Janne fra kontoret ang. regnskabsskabelon 

3 - Status vedr. biodiversitet   

Projektet får opstart til april 2021, hvor der bliver sået frø. Til efteråret bliver det 
tromlet ned, for at gøre klar til en ny sæson. 

4 - Status på badeværelser   

DAB holder lidt igen. Rådgiver er på, men sagen har ikke været i licitation endnu. 

Fauzi kontakter Kenneth Johansen for at speede processen op, da der er en hel 
opgang med vandskade som skal laves, og dermed kunne bruges som 
prøvebadeværelser. 

 



5 - Status på materialegård   

Der er lavet arkitekttegninger. 

Kenneth Johansen er pt. sygemeldt, men der rykkes for en videre plan. 

6 - Status på videovervågning   

Politiet har godkendt opsætning af kameraer, så opsætningen starter snarest. 

7 - Status på ordensreglementet   

Fauzi indkalder til møde 

8 - Status på Madkilden   

Bestyrelsen sætter lokalerne i stand. 

Henrik rekvirerer gulvmand 

9 - Drøftelse af el ladestandere   

Fauzi har deltaget i et webinar ang. pladser med ladestandere. Hvordan løser vi 
udfordringen? – med standere nok, eller at folk flytter deres bil efter endt 
opladning?  

Vi drøfter punktet igen på et senere møde. 

10 - Hjemmeside for afdeling 1005   

DAB arbejder på en ny hjemmeside, så vi afventer et udspil fra dem, inden vi evt. 
laver vores egen. 

11 - Orientering fra ejendomskontor   

Postboksene er flittigt brugt. 

Gæsteværelserne er blevet rigtig flotte. 

Stort problem med affald og indkøbsvogne 

 

 

 

 



12 - Orientering fra udvalgene 

 P-udvalg: Der har været et par sager vedr. p-afgifter 

 Der bliver etableret en handikapplads ved Muskathaven 4 

 

Medieudvalg: Der er indkøbt ny lader til eksisterende pc, som viser sig 
evt. at skulle udskiftes. 

Der er indhentet tilbud på hjemmeside 

 

Udeudvalg: Der bliver fældet og beskåret træer i hele bebyggelsen. 

13 - Drøftelse af beboerdemokrati i vores afd. kontra andre afdelinger.   

Udskudt til næste møde. 

14 - Eventuelt   

Der er ansat en ny serviceteknikkerelev 

Medarbejderne bliver coronatestet hver uge 

 


