
 

 

Mødereferat 
 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Den 7/8-2018 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

Deltagernavne: Lizzi, Libbe, Thomas, Torben, Jens-Erik, Jannie, Berit. 

Dagsorden:           1) Godkendelse af dagsorden 
                              2) Valg af dirigent og referent. 
                              3) godkendelse af sidste referat. 
                              4) HP4. 
                              5) Igangsættelser. 
                              6) Indkomne breve og mail. 
                              7) Mundtligt fra div. møder. 
                              8) Elevator overvågning. 
                              9) Parkering. 
                            9a) Sommer gårdfest. 
                            10) Eventuelt. 
 
Referat: 
Pkt.1.   Godkendt. 
Pkt.2.   Libbe dirigent, Berit referent. 
Pkt.3.   Godkendt. 
Pkt.4.   Landsbyggefondens nuværende udmelding er skema A i 2021 for de pbc-fri højhuse. 
Genhusningen for pcb højhusene forløber efter planen. Bestyrelsesmedlem Torben er valgt til 
HP4`s kommunikationsudvalg, og afløser Bent. 
Pkt.5.   Projektet som har til huse i vores højhus stueplan, har et ønske om 4-5 højbede, som de 
gerne vil have placeret, så de også kan fungere som afskærmning for lejestuens børn. Bestyrelsen 
godkender dette, såfremt projektet selv påtager sig pasningen af højbedene.   
Bestyrelsen afventer stadig lys ved Lærkebo, maling af mure og træværk samt nye nøglebrikker til 
containergården.  
Pkt.6.   Formanden har modtaget en mail fra vores regionskontor ang. den fælles råderet for 
køkkener. Der er sat en tidsramme på for hver gård, som bestyrelsen ikke kan godkende. 
Bestyrelsen mener køkkenudvalget burde have været inddraget. Det besluttes der skal skrives et 
brev til regionskontoret samt organisationsformanden med bestyrelsens indvendinger. Ligeledes 
bør der indkaldes til køkkenudvalgsmøde.  
Pkt.7.   Torben informerer ang. nabo ambassadører, der er kun i vores afdeling, ønsket er en i 
hver opgang. 
Pkt.8.   Bestyrelsen er splittet omkring video overvågning i elevatorerne, hvor effektivt er det i 
forhold til hvad det koster. Bestyrelsen beslutter det skal dagsordenen til næste afdelingsmøde. 
Pkt.9.   Der er utilfredshed med parkeringskontrollen i afdelingen, det besluttes at inviterer Steen 
fra ScanParkering samt Jim fra ejendomskontoret til vores næste bestyrelsesmøde. 
Pkt.9a.  Det besluttes at holde et planlægningsmøde den 14/8 kl. 19. Torben udfærdiger en 
invitation til beboerne.  
Pkt.10.  Intet til Punktet.                     



 

 

      
 
       
                        


