
Referat fra  bestyrelsesmøde Kv 300-310

Onsdag d.7.2.2018 kl. 18.00 

Tilstede: Per, Susane, Ketty, Mariann og Karsten (referent)

Dagsorden:

1. Godkendelse af ref fra sidste møde
Godkendt

2. Aftale om service på varmeveksleren –info
Susanne får bestilt dette

3. Skift af ventilator over 302-304 og evt. styring heraf og valg af fremtidig service – info
Regningen er kommet og betalt. Den var høj, ca. 27.000, men han havde også lavet flere andre små 
ting. BP EL skal have 4.000 for at regulerer styrken på den nye ventilator, hvilket Karsten vil drøfte 
med dem.

4. Lysføler eller anden styring af udendørslyset – info
Dette er der styr på, var en af de andre ting BP EL ordnede. 

5. Fugtskaden hos Per- info
Dette ser fint ud.

6. Ny hængelås –info
Denne kommer op og hænge. Bestyrelsen har ekstranøgle

7. Inf om hvor langt planerne nu er i FU med facaderenoveringer og nu også elevatorer  OBS på den 
nye lokalplan for Skejbyvej, hvor der er høring 24.1.til 21.3.2018!! 
Et udvalg har været ude og se produkter ved Rockwool. Der bliver lagt mere i fokus på dette udvalg 
i FU, så der kan komme fremgang. Der har været forslag om at næste FU-møde kun skal være om 
isolering. 
Der skal optælles energiruder, der bliver omdelt sedler om dette, som Mari-Ann samler ind.

Der har været mail fra kommunen omkring den nye lokalplan. Som det er forklaret i denne mail, er 
det noget de enkelte beboere kan komme med indsigelser til. 

8. Revision af opslagene i opgangene – info
Karsten har lavet dette og printer det sammen med dette referat.

9. Vedligeholdelsesplanen – vi skal se på årets opgaver
For at undgå at der skal bruges flere penge på at løse problemer med taget, vil bestyrelsen 
prioritere dette i 2018. For at der skal være penge til dette, skal der nok kræves mere ind i det 
månedlige ejerforeningbidrag/fællesudgifter. Susanne vil tage kontakt til Phønix omkring 



mulighederne for at få isoleret taget i samme omgang, så man evt. kan få dette gjort mens man er i 
gang med taget.
Ketty undersøger hvornår der næste gang skal laves et nyt energimærke.

10. Planlægning af Generalforsamling – herunder evt ændringer af vores vedtægter og overvejelser 
om evt. forhøjelse af vores ejerforeningbidrag.
Datoen for generalforsamlingen bliver onsdag den 2/5 kl. 19 i festlokalet.
Hævelse af det månedlige ejerforeningbidrag/fællesudgifter. Der er forslag om en stigning på 90 kr.
mere om måneden for 2 værelseslejligheder og 115  kr. om måneden for 3 værelseslejligheder.

Drøftelse af arbejdsdage og fremmøde.

11. Forårsarbejdsdag (?)
Arbejde omkring dør i opgang 308, fliser ved affaldsø, motionsrum, maling af kælderdøre, 
rengøring af det nye bed. Dato er sat til den lørdag 21/4.

12. Næste møde
For at der kan blive gjort klar til generalforsamling bliver næste møde onsdag den 14/3 kl. 18 i 
festlokalet

13. Salg af vaskekort
Mari-Ann tager sig af salg af vaskekort

14. Evt.
Der er bestilt opfølgende service på de nye døre.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


