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Inviterede:  

Sten Scanparkering 19:00 – 19:30 

Det er svært at skaffe p-vagter, derfor er effektiviteten derefter.  

Der bliver udleveret mange gæste til enkelte beboere.  

Det blev vedtaget, at der kun må udleveres 2 ark pr. måned til beboerne.  

Misbrug meddeles Nygårds Plads, som må handle på henvendelsen. 

 

1) Valg af dirigent og referent: 

Janie dirigent, Jens-Erik 

 

2) Godkendelse af dagsorden (herunder ændringer\tilføjelser til dagsorden) 

Punkt 6 a: forretningsorden  

Punkt 6b: køkken i bestyrelseslokalet. 

 

3) Godkendelse\rettelser til referater af 4. & 11 august 

Til referat den 11. august 2021. ”Alle var mødt undtagen Jens-Erik, der var på ferie”. 

 

4) Formand – information til bestyrelsen 

• BL. møde 26. til 28 november kursus i Nyborg. Torben, Berit, Lizzi, Thomas, Jannie deltager. Jens-

Erik giver besked. 

• Der er lavet en video, som opfodrer til deltage i beboerdemokratiet. 

• Formøde kl. 18 med administrationen før afdelingsmødet i perlen.   

 

5) Indkommen post - Herunder mail  

Der ingen mails. 

 

6 a, b) Igangsættelser 

• Udhængskabene skal udskiftes. Jans Forsberg er orienteret.   

• Torben henter en kopi for kontrakten ved rengøring af opgangene. 

• Der arbejdes videre på montering af automatiske døråbnere af hoveddørene i opgangene. 

• Der er monteret magnetlås på højhusets hoveddøre. 

• Jan Forsberg skal inviteres til et af bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet.  

Bestyrelsen ønsker en deadline for de opgaver ved gårdvandringen. 
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• Halvanden P-pladsen på nordparkeringen skal genetableres, da den er lavet om til to p-pladser, hvor 

den ene er en handicapplads. 

• Forretningsorden tages op på det første møde efter afdelingsmødet. 

• Jesper vil kontakte Rudi ang. det nye køkken. 

 

7) Mundtligt fra diverse møder 

• Der er blevet afholdt De 9 møde. Bo Mouritsen orienterede om deres fokusområder. 

• Byggeudvalgsmøde (FBU) den 10. august. Der blev bl.a. talt om kunst i bebyggelsen og nedrivning 

af højhusene. Næste møde er den 12. oktober. 

• Der blev afholdt møde den 16. august i Kommunikationsudvalget. Torben læste op af referatet. 

 

8) Punkter til næste møde  

 Retningslinjer for it-anskaffelser til afdelingsbestyrelser. 

 

8) Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

 

 

Referat: JEP 


