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     Referat 

Boligforeningen FREMAD 

Afd. 5 Bestyrelsemøde. 

 

Dato: Mandag den 8. juni 2020 
Kl.:     19.00 

 

 
Afdelingsbestyrelsen afd. 5 Mødte Afbud Uden afbud 

Formand: Flemming Pedersen x   

Joan Engsted  x  

Næstformand og Ref.: Claus Meyer x   

Kasser: Nicolaj x   

Heidi Mortensen  x  

Tonny Kikkenborg x   

Varmemesteren – ikke medlem af 
bestyrelse: Jørn Jessen 

x   

    

A. Dagsorden godkendt. Ikke godkendt. Dagsorden ikke udsendt/udført 

B. HB Referat 
Kun til orientering 

Intet nyt 

C. Bestyrelsen:  Heidi har ikke mulighed for at deltage pt i bestyrelses 

arbejdet og derfor er suppleant Tonny Kikkenborg 

Pedersen indkaldt. 

G. Festsal/Beboerhus 
Arrangementer: 

1) Banko afventer bedre virus fri tider. Har man præmier 

er man meget velkommen til at indlevere dette åv 121.  

2) LAN party: Igen corona emne. 

 

I. Garager: Nogle porte lukker endnu ikke som de er tiltænkt. Hvis 
man oplever noget med garagerne skal man som 
sædvanligt henvende sig til varmemesteren. 

J.   
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K. Til og fra Varmemesteren og 
beslutninger: 
 
Iflg. JJ = Ifølge Jørn Jessen. 

A) Flyttesyn. 

 Bestyrelsen kan deltage ved flytte syn ifølge JJ. Dog skal 

beboeren give lov til dette. Nikolaj Kyndesen vil deltage 

fra bestyrelsen. 

B) Omlægning af beplantning. 

 JJ vil lave en plan over hvilke områder de gerne vil 

nedlægge. Ifølge JJ har andre afd. fået flere timer til andre 

opgaver pga. nedlæggelse af diverse buske olign… 

C) Ny rengøring til festsal.  

JJ vil følge op på kontrakt til Louise som ansættelse til 

rengøring. 

D) Festsal Nødugang / slukningsmatrialer. 

Opdateret Mappe til festsal – JJ vil afklare regler og 

lovgivning bla. Vedr opmærkning af nødudgang. 

E) Helhedsplan / skimmelsvamp. 

Helhedsplan vedrørende mur pap i gavle mangler. JJ vil 

følge op på dette. 

F) Handicapplads.  

Ansøgning af handicapplads, der er bred enighed i 

bestyrelsen om at det fremover vil være en pakke man få 

hvis man bliver godkendt til en plads. Skilt med bilens nr. 

plade samt stativ ( betales af ansøger ) opsættes af 

afdelingen samme med udvidelse af P pladsen.JJ vil finde 

et pris oversigt på indkøb af skilte/stativ.  

G) Sikringsskab i forbindelse med garage. 

 JJ vil tjekke op på låse til sikringsskabe hvor hoveddørs 

nøgle passer og melde tilbage med priser. 

H) Rotte plage. 

 Ifølge Jørn (og Tonny) er rotte problemet pt. overstået og 

der vil ikke blive foretaget yderligere for nu. 

I) Lys på P plads 

 Der vil som prøve blive opsat 2 stk.Led Lamper på 

P-plads ved materialegården.  

J)  Haveudvidelse 

Åp 198 have emne udliciteres grundet for mange opgaver 

pt for gårdmændene.  

K) Hegn samt skur. 

Maling af skure og hegn er iværksat igen. 

L) Festsal rep.efter vandskade.  

Fodlister forskel vil JJ følge op på. 

M. Ikke afsluttet punkter fra 
tidligere møder 
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N. Budget og regnskab Intet nyt. 

O. Næste møde dato Mandag den 6. juli 2020. 

   

 


