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  Referat møde nr. 2 onsdag d. 19. maj 2021 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 17.00 – 20.00 
 
Tilstede:  Jesper Dalhoff, Hanne G. Jørgensen (HGJ), Milena Mille Rudez (MR),  

Morten Jensen (MJ), Per Buch-Larsen (PBL). 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen 
 
2. Valg af ordstyrer: ikke nødvendigt 

 
3. Valg af referent: HGJ 

 
4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med et par tilføjelser. 

 
5. Endelig godkendelse af referat: Godkendt. Dog ændres nummereringen af møder 

startende med 1 ved årsskiftet. 
 

6. Nyt fra formanden og ejendomskontoret: Sedum tagene på garagerne ved blok 1 
og 2, det blev vedtaget på afdelingsmødet har været sat på standby i forbindelse med 
et forslag om fortætning af byggeriet, hvor garagerne var i spil. Vi genoptager 
processen og indhenter friske tilbud. Reparation af hullet i vejen ud for nummer 104, 
er der nu kommet tilbud på, vi afventer nu accept fra forsikringen. Ejendomskontoret 
stiller håndsprit til rådighed for bestyrelserne og vores møder fremover. 

 
7. Orientering fra kurser møder m.m.: Intet. 

 
8. Sager til drøftelse og beslutning:  

a. Morgenmadsarrangementet ønskes genoptaget af beboerarrangør, der 

spørges om bestyrelsen stadig vil støtte det økonomisk: Ja, i samme prisleje 

som vanligt. 

b. Gæsteværelse fortsat – Vi finpudser og arbejder med en introduktion af 

gæsteværelset til hjemmesiden. Der skal bl.a. købes bøjler, måske billeder på 

væggene. Vi skal have et køleskab til køkkenet og en skraldesorteringspose. Vi 

ser om vi kan få syet nogle undergardiner til vinduerne, og der skal en ekstra 

hylde i skabet. 
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c. Ejendomskontoråbningstid: Erfaringerne fra Corona-nedlukningen viser, at 

beboerne er gode til at bruge de mange måder, man kan komme i kontakt med 

ejendomskontoret på:  

•  Brev i postkassen  

•  Telefon i telefontiden  

•  Telefonbesked på svareren. 

•  Beboer app 

•  E-mail. 

Med baggrund i erfaringerne, ændrer vi lidt på ejendomskontorets åbningstider, 
når der åbnes op igen.  

Der vil være som tidligere være åbent for personlig henvendelse mandag-fredag 
8:30- 9:00 og telefontid 9:00-9:30. 

Aftenåbningstiden ændres til at kontoret er åbent den 2. tirsdag i måneden fra 
17:00-18:00. 

Desuden kan der ved henvendelse til kontoret aftales møde med driften på andre 
tidspunkter.  

d. YouSee event: Vi vil gerne køre endnu et arrangement i stilling, om ikke andet, 

så af hensyn til alle de nye beboere der er flyttet ind siden sidst. HGJ kontakter 

YouSee. 

e. Opfølgning på sidste mødes uddelegerede opgaver – Ny opvaskemaskine til 

festlokalet: PBL er stadig i gang med at undersøge markedet. 

f. Løbende gennemgang af hjemmesiden – evaluering af det, der bliver lagt på 

hjemmesiden.  

 
9. Kassererens rapport (HGJ): 11.575,20 kr. 

 
10. Indkomne mails og post fra beboerne: Få mails er indløbet, alle har fået svar. 

 
11. Punkter til næste mødes dagsorden:  

 
12. Næste mødedato: 8. juni kl. 18.00 

 
 
Hanne G. Jørgensen 
Formand for afdelingsbestyrelsen 


