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Ordinært bestyrelsesmøde den 6. oktober 2020 kl. 17. i bestyrelseslokalet. 

 

Mødet. Berit, Jens-Erik, Martin, Thomas, Torben 

Afbud fra Lizzi og Jannie 

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent og referent. 

Berit dirigent og Jens-Erik referent 

 

2) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

3) Godkendelse / rettelser til referater. 

Bestyrelsesreferat: Referat 1. sep. 2020 

Ændringer til referater.  

Martin forlod kl. mødet 17.36 pga. akut børnepasning. 

 

4)Indkommen post – herunder mail. 

A. Antennelauget. Bestyrelsen vil gerne have buget og regnskab tilsendt. 

B. Mail. Bestyrelsens it-postkasser er gjort større. 

C. Legeplads. En beboer har spurgt om prisen på legepladsen på Facebook. Beboeren henvises til 

Nygårds Plads. 

D. Bestyrelsen har sagt nej tak til No Touch 

E. Bestyrelsen har modtaget økonomirapporten. Vi efterspørger stadig adgang til systemet, der blev 

brugt af Jack Havemand. 

F. Hele bestyrelsen er indbudt til byggeudvalgsmødet den 19. oktober 2020 

G. Marie Andersen (jobkonsulent) er gået på barsel. Der er endnu ikke ansat en ny. 

H. Jesper arbejder på at få en aftale med HTH ang. køkken i bestyrelseslokalet. 

I. Bestyrelsen har bevilliget indkøb af borde og bænke.  

J. Der kommet tilbud på ny asfalt på syd parkeringen. 

K. Thomas vil gerne være ansvarlig for infoskabene i opgangene. 

L. Der skal indkøbes en ny skærm og mus til computeren i bestyrelseslokalet. 

M. Der har været møde med Jesper og Hags ang. håndtering af etablering af legepladsen. 

N. Nygårds Plads vil tilrette lejekontrakten til udlejning af P-pladser i det aflukkede. 

O. Strandens madspild ønsker et økonomisk bidrag til uddeling af julepakker.  Chrisby er fratrådt 

samarbejdet med maduddelingen fra Brøndby madspild. 

 

5) Igangsættelser: 

 

A. Bilen uden nummerplader på udeparkeringen er registreret af politiet og vil blive fjernet af politiet. 

B. Der holder en bil ulovligt på en af handicappladsen. Dette er i strid med husorden. Politiet er 

kontaktet. 

C. Bestyrelsen rykker for igangsættelse af overvågning, lys og gulv i elevatorerne. 

D. Der mangler et tilbud på bygning af Pavillonen på græsplænen. 

E.  Husordenen skal gennemgås. Thomas tager sig af det. 
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F. Facerne er renset. Firmaet har taget billeder før og efter. Torben vil gerne se billederne. 

G. Indvielsen af legepladsen var en succes. Vi skal være mere tydelig om tidspunkter. 

H. Der er bestilt engangshåndklæder og viskestykker. Der bestilt til køkken og toilet. 

 

6) Mundtlige referater fra diverse møder. 

A. Der er planlagt 3 møder med Stine. Kastanjedyr, halloween og juleklip 

B. Torben bestiller juletræer til gården. 

C. Musik på trappen var en succes. 

D. Gårdrådet har afholdt sit første møde. 

E. Mangfoldighedsprojektet aflyste det indkaldte møde, hvor Martin og Berit var tilmeldt. Michael 

Buch Barnes anbefalede på Driftgruppemødet, at BB selv kunne udføre mangfoldighedsprojektet. 

Buch Barnes kontaktes. 

F. Bestyrelsen går rundt i gården og planlægger placering af bord og bænke. De mødes fredag den 9. 

oktober kl. 17 mødes bestyrelsen i gården. 

G. Torben og Thomas deltog i antenneforeningen repræsentantskabsmøde i AF86. BB’s kandidat til 

bestyrelsen kom ikke ind. 

H. HP4 Kommunikationsgruppe har afholdt møde om Strategien.  

I. Der har været gartnervandring med Torben, Thomas og Jens-Erik. Gårdmændene og Beaitifull 

Garden. De små buske omkring græsplænen fjernes og der plantes små storkenæb. Gården priorers 

og senere de andre områder. 

7. Næste møde. 

Juletræer og placering.  

 

 

  

 


