
 

Referat bestyrelsesmøde 23/2 2021 

Deltagere: 

Fauzi Ferid 

Paul Hansen 

Tony Andersen 

Christina Holst 

Paul Erick Woldemar 

Fra ejendomskontoret: 

Henrik Lajos, afbud grundet forsamlingsforbuddet. 

 

1 - Godkendelse af dagsorden/ agenda   

Godkendt 

2 - Kassereren orienterer   

Christina har haft kontakt med Mia fra DAB, og venter på et nyt Mastercard og 
adgang til netbank. 

Det gamle regnskab skal afleveres til DAB. 

Regnskab fra 1/10 2020 bliver bogført i et nyt regnskabsår. 

3 - Status på ordensreglement   

Vi arbejder videre på næste udvalgsmøde 3/3 2021 

4 - Status på Madkilden 

Gulvet er lavet og toilettet er skiftet. 

5 – Hjemmeside for afdeling 1005 

Medieudvalgsmedlemmer fra bestyrelsen planlægger at afholde et møde med DABs 
IT-chef og Realize 

 



6 – Orientering fra udvalgene   

Medieudvalget: vil søge flere medlemmer via infosiden på Facebook 

Udeudvalg: Har været lidt på stand-by grundet sne og frost 

P-udvalget: har haft en stille periode 

7 – Orientering fra markvandringsmødet 10/2 

Badeværelser er ikke sendt i licitation endnu 

Møbler i stamhuset, venter til 2022 

Varmerør og vinduer venter til der er penge til det 

8 – Drøftelse af el-ladestandere   

Afventer DAB og Herlev kommune 

9 - Drøftelse af regler for elbil opladning   

Afventer DAB og Herlev kommune 

10 – Drøftelse af beboerdemokrati i vores afd. kontra andre   

Vi vil gerne have en dialog med DAB, om vi evt. kan få mere indflydelse. 

Trine Pontoppidan inviteres til et bestyrelsesmøde 

11 – Igangsætning af tidsbestemte lejekontrakter til alle lejere af 
lokaler   

Vi vil gerne have kontrakter til alle klubber. 

Vi kontakter alle klubber og ønsker en redegørelse for aktiviteter i klubberne 

12 – Gennemgang af forretningsorden i bestyrelsen 

Paul Erick har lavet et udkast til en forretningsorden. 

Bestyrelsen har godkendt 

13 – Stillingtagen til ulovlige elinstallationer/tyveri   

Fauzi tager en snak med Henrik Lajos 

14 - Eventuelt   

En beboerhenvendelse er blevet drøftet, Fauzi tager en snak med Henrik Lajos 


