
 

 

D. 09-11-22 
 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 09-11-2022 
Deltagende: Annette, Naida, Suheyla, Beimar, Heini, Inger 
og Henriette. 
Meldt afbud: Gülseren og Yildiz 
 

1. Susan fra lejerbo kom ikke så vi har ikke gennemgået 
husorden og regler  

2. Dirigent Annette og referent Henriette 
3. Referat fra sidst godkendt 
4. Nyt fra gårdrådet: intet nyt 

Nyt fra diverse udvalg: D9 møde 2 fra kulturweekend og 
frem lagt regnskab det var positiv der kom flere forbi i år 
end året før. Til næste vil der komme et nyt konceptet 
om biodiversitet til næste gang. De sponsor der var 
med i år, vil også være med næste år. Vi bliver spurt 
om vi vil være med det vil koste 75 kr. pr. husstand, vi 
vil gerne men vi skal først se om det kan komme ind i 
vores buget, så måske til næste år. Der har været 
møde i fjernvarme om at formanden vælges på 
generalforsamlingen og ikke efter af bestyrelsen, der 
var ikke nok med til mødet så der er et nyt møde d. 
23/1 

5. Ranko er ny varmemester. Annette har været på tur 
rundt i kælder og har tage billeder 3 gang fx af 
lyskasser som ikke se godt ud. Vi har fået datoer til 
buget møde d. 12/4 kl. 17 og afd. Møde d. 10/5 kl.19 

6. Nyt fra driften: Der vil blive tegne nogle ny p-pladser, 
Flemming har ryddet op i udhæng skabe i alle opgang. 
Spørgsmål til driften: Må mureren rives ned for enden 
af center parkering så vi kan lave nogle flere p-pladser. 



 

 

Hvad er status på indstilling af lys sensorer i 
opgangen? Må gårdrådet få en nøgle til alle 
cykelrum i kælderen? Hvad er status på jordrum?  

7. Parkering: OB vil betale få p-pladser i afd. 605 og 608, 
der er snak om at hvis der kommer flere p-pladser i 605 
og 608 så må dem med hvide kort parkere i alle afd. 
Det er vi med på. OB vil også betale få at der bliver 
opstilles El-stander i alle afd. I vores afd. Er der fundet 
sted til 2 stander med 2 stik i hver, bestyrelsen har 
vedtage at det vil vi gerne havde men der var ikke 
enighed i bestyrelsen om dette. 

8. Nyt møde: 15 februar 2023 kl. 17. 
 
 


