
 

 

Mødereferat 

 
 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Den 5-2-2019. 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

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

Dagsorden:           1) Godkendelse af dagsorden. 
                              2) Valg af dirigent og referent. 
                              3) Godkendelse af sidste referat. 
                              4) Igangsættelser. 
                              5) indkomne breve/mail. 
                              6) Mundtligt fra andre møder. 
                              7) Eventuelt. 
                               
 

Referat: 
Varmemestrene Bo samt Thomas deltog i mødet start. Bestyrelsen havde nogle punkter til 
ejendomskontoret. 
Der er stadig mangler til forsikringen efter skader ved branden i højhuset (vandskader). 
Maling af alt træværk til sort. 
Skaklågen på dækket skal repareres. 
Lågen til containergården skal repareres, samt kontrol af evt. overvågning. 
Lægen skal kontaktes ang. Timer på døråbning, da man kan komme ind via deres klokke 
efter arbejdstid. 
 
 
Pkt. 1.  Godkendt. 
Pkt. 2.  Jannie dirigent, Berit referent. 
Pkt. 3.  Godkendt. 
Pkt. 4.  Flere gavlmalerier er oppe og vende, Lizzi undersøger hvad økonomien var for 
dem vi har fået lave, bestyrelsen mener beboerne skal inddrages om hvor hvidt de ønsker 
flere, og evt. hvad de ønsker.     Vores plantekasser skal have nyt jord, Torben undersøger 
hvordan og om der er hjælp at hente hos projektet.   Den fælles køkkenråderet er gået i 
gang, men ifølge HTH skal beboeren betale emhætten. Dette skal naturligvis rettes da 
afdelingsmødet den 8/11-16 besluttede det skulle være et krav, at der sættes emhætte op 
ved nyt køkken, og det derved skal være afdelingen der betaler denne udgift. Fra HTH har 
vi ligeledes fået af vide at den emhætte der sættes op er energi mærke E. Dette 
protesterer bestyrelsen kraftigt imod, bestyrelsen vil have minimum A mærke på de 
emhætter der sættes op. Berit skriver til regionskontoret for en afklaring.  



 

 

Pkt. 5.  Der har været mail fra Steen fra scanparkering, ang. en bil uden licens der holder i 
den aflukkede parkering. Det er en sag til Nygårds Plads. Berit har opgaven. 
Pkt. 6. Intet til punktet. 
 

 
Næste bestyrelsesmøde den 5/3. 

 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 


