
      Ophængsreferat januar 2018. 

 

         ORDINÆRT AFDELINGSBESTYRELSESMØDE  Tirsdag 9. Januar 2018 kl.18.00  
 

Afbud: Ulla.                                                                                                   Ikke mødt:  

Ordstyrer:Ken.                                                                                              Ref.: Henning 

 

1. REFERATER: 

 

090118/ 111: Referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde 051217. Godkendt uden 

ændringer. 

 

Breve fra afdelingsbestyrelsen iht. sidste møde 

 

090118/ 211: Ingen. 

 

Breve fra DAB 

 

090118/ 221: 3 Breve af privat karakter 

 

                                                          Andre breve / mails 

Ingen. 

 

3. BESTYRELSESFORHOLD: 

 

090118/ 311: Kassereren. KT. 119 (3 bilag) Kassereren gennemgik bilagene. 

Budgetterne, regnskabet for sidste år og regnskabet for sidste kvartal. TE. 

 

090118/ 312: Intern venteliste. Intet nyt.  

 

090118/ 314: Stillingtagen til indkøb af komfur/ projektor:  

 Det blev besluttet at indkøbe et komfur for det defekte vi har, samt en ny projektor i 

stedet for den gamle vi har i bestyrelseslokalet. 

  

090118/ 315: Dronefoto i byggeperioden. Det besluttedes at vi skal lave kontrakt med et 

drone-firma, som skal fotografere hele området 1 gang i kvartalet under 

byggesagen.  

 

090118/ 316: Orientering om det ureviderede regnskab for 2016/2017. TE. 



 

090118/ 317: Kurser. Sekretæren fik bevilliget et kursus i Bestyrelsesportalen, som 

kommer i ny udgave.  

 

090118/ 318: Ansøgning fra Dartklub. Efter aflæggelse af kvitteringer for div. indkøb, 

bl. a. en kaffemaskine, som kan benyttes af de brugere som klubben har givet 

tilladelse til at bruge klublokalerne, blev det besluttet at yde et tilskud på beløbet. 

 

090118/ 319: Repræsentantskabsmøde i HAB. På det kommende bestyrelsesmøde i 

selskabet skal bl.a. drøftes det årlige repræsentantskabsmøde og hvem der må 

deltage. I Højbjerg Vænge har vi 6 pladser udover de 2 

selskabsbestyrelsesmedlemmer. 

 

090118/ 329: Genhusningspjece for blok R.  Der blev udleveret en pjece vedr. 

genhusningen. Pjecen er rigtig god og giver svar på næsten alle tvivlsspørgsmål. 

TE. 

 

4. EJENDOMSLEDEREN: 

 

090118/ 411/412: Generelt og Personalesituationen. Ejendomsmesteren orienterede om 

personalesituationen. TE. 

 

090118/ 413: Sådan går det med budgettet konto 115-116. Thomas gennemgik de 2 

konti. TE. 

 

090118/ 414: Huskeliste. Intet nyt til listen. 

 

Breve fra ejendomskontoret 

 

090118/ 441: Ingen. 

 

5. BEBOERHENVENDELSER: 

 

090118/ 510: Ingen. 

 

6. UDVALGENE: 

 

090118/ 610: Forretnings, Økonomi og Byggeudvalg: Bo orienterede om det sidste 

møde i byggeudvalget. TE. 

Næste møder 9. jan. samt 15. jan. TE. 



 Der blev spurgt ind til referater/tilbagemelding af de spørgsmål som blev stillet på 

fokusmøderne for beboere i A til N. Bo vil undersøge om der er givet tilsagn om 

tilbagemelding. 

 

090118/ 630: Teknisk og legeplads udvalg:  

  

090118/ 632: Beboerhus, lejlighed, vaskeri, klublokaler. Ejendomskontoret flytter, som 

planlagt, op i beboerhuset i dagene 16-17-18 februar. Der omdeles en meddelelse 

om dette til alle husstande. 

 I de berørte dage vil det kun være muligt at kontakte ejendomskontoret pr. telefon. 

 

090118/ 640: Aktivitets og Beboermødeudvalg: Næste arrangement er tøndeslagningen 

som i år er lørdag den 10. februar. 

 

090118/ 650: Informationsudvalg: Redaktøren har klaget over trykningen af det sidste 

blad. Flere blade var meget dårlige i kvaliteten. Firmaet har lovet at trykke næste 

blad med 50% dekort. 

 

090118/ 690: Materialemand:  Der er foretaget nye indkøb. TE. 

 

7. DIVERSE: 

 

090118/ 711: Næste møde: tirsdag 6. februar.  

 

 

090118/ 721: KALENDER 

 

16. januar 2018: Selskabsbestyrelsesmøde Li. Birkholm l-ll 

 

19. – 20. januar 2018: Formand/næstformandsseminar 

 

27. – 28. januar HAB Kursus/ Temadage (selskabsbestyrelsen)  

 

10. februar. Tøndeslagning. ( lørdag ) 

 

21. marts kl. 19.00. Repræsentantskabsmøde i HAB. 

 

10. maj. Kristi Himmelfartsdag. Herlev Rundt 

 

15. maj. Beboermøde. 
 


