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REFERAT møde nr. 4, tirsdag d. 12. maj 2020 
 
Sted: Festlokalet, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 – 21.00 
 
Tilstede: Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Camilla Valentin (CV), Jesper Dalhoff (JD),  
 
Afbud: Morten Jensen (MJ), Mille Rudez (MR), Per Buch-Larsen (PBL) 
 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen 
 

2. Valg af ordstyrer – ingen vælges, da vi kun er 3 deltagere til dagens møde. 
 

3. Valg af referent - HGJ 
 

4. Godkendelse af dagsorden – dagsordenen godkendes med et ekstra punkt (pkt. 
9a) om morgenmadsarrangementet, der har været afholdt hver mandag indtil 
coronakrisen nødvendiggjorde et forsamlingsforbud.  
Ydermere er der kommet et orienteringspunkt fra bestyrelsen, som pkt. 12.  

 
5. Endelig godkendelse af referat og underskrift af samme. 

   Referatet er godkendt, men ikke underskrevet. Det gør vi ved næste møde. 
 

6. Amalie fra Nærboks – dette punkt er udsat, da vi pga. coronasituationen ikke vil 
have flere deltagere til møderne end højst nødvendigt. Da det er et firma, der har 
selv har henvendt sig for at reklamere for deres produkt, anser vi ikke punktet for 
vigtigt nok til at fastholde. 

 
7. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen.  

Parknet inviterer til generalforsamling, vi skal finde en i bestyrelsen, der kan finde 
tid til at deltage. 
 

 
8. Orientering fra kurser møder m.m.  

Bestyrelsesarbejdet har lidt noget under coronakrisen, møderne har været aflyst og 
uopsættelige emner har været behandlet via mail. Der vil derfor også tilføres 
referatet beslutninger, som ikke står på dagsorden, men som føres til referat, da det 
har været behandlet via mail. 
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Som bekendt er afdelingsmødet aflyst og vi udsætter punkterne fra dette aflyste 
møde til mødet i september. 
Repræsentantskabsmødet og organisationsbestyrelsesmødet er udsat til senere, 
når forsamlingsrestriktionerne tillader det og vi på betryggende vis igen kan afholde 
disse møder. 

 
9. Sager til drøftelse og beslutning 

a. Sprit eller ej på vaskeriet. 
Der vil ikke blive sat sprit op på vaskeriet af flere grunde. Ejendomskontoret 
har ikke mulighed for at bestille den mængde sprit, som formentlig vil blive 
brugt, da der er restriktioner på, hvor meget de kan få leveret. Da håndvask er 
lige så effektivt og der er på vaskeriet adgang til vand, sæbe og 
papirhåndklæder og vi kan se at beboerne er blevet bedre til at benytte dette 
efter vi har fået sat bedre skiltning op på vaskeriet. Beslutter vi derfor ikke at 
sætte yderligere tiltag i værk. 

b. Postkasse på vaskeri 
Det er ikke særligt tit, at der er post fra beboerne i postkassen på vaskeriet, 
men til dette bestyrelsesmøde var der og vi lader derfor postkassen hænge. Vi 
tager emnet op igen om nødvendigt. 

c. Planlægning af afdelingsmøde.  
Dette er ikke aktuelt og udsættes til vi nærmer os afdelingsmødet i september.  

d. Planlægning af bestyrelsens beretning og forslag til afdelingsmødet 
Punktet udsættes. 

e. Affaldssortering 
Udsættes til næste møde. 

f. Gæsteværelse – indretning, regelsæt. Punktet er desværre endt som en 
byggesag i kommunen og vi tøver derfor med at arbejde med dette punkt lige 
nu. 

g. Corona og afdelingens aktiviteter: 
Med nedlukningen af Danmark har afdelingsbestyrelsen, ligesom KAB har 
gjort, fulgt udmeldingerne fra myndighederne. Vi lukkede derfor afdelingens 
beboeraktiviteter ned og udlejningen af festlokalet blev suspenderet. 
Ligesådan blev bestyrelsesmøder og afdelingsmødet aflyst/udsat. 
Når vi skal til at genoptage afdelingens aktiviteter, vil vi selvfølgelig også følge 
udmeldingerne fra myndighederne og vejledningerne fra KAB. Vi må derfor 
stadig være tålmodige og vente at se, hvornår vi kan vende tilbage til vores 
vanlige aktiviteter. 
 

10. Kassererens rapport (CV) indestående på kontoen d.d. 1.732,13 kr. Der vil en af de 
nærmeste dage blive sat de årlige 15.000 kr. ind på bestyrelseskontoen. 

 
11. Indkomne mails og post fra beboerne. 

Der spørges til hvorfor vinduerne på vaskeriet ikke længere kan åbnes. Det viser 
sig, at der har været problemer med ubudne gæster i aften- og nattetimerne, som 
er kravlet ind af vinduerne. Vi vil undersøge med ejendomskontoret om vi kan få 
lavet en tyverisikring på vinduerne, så de kan åbnes for frisk luft, men man ikke kan 
kravle ind af dem.  
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Et par beboere spørger til beskæring af nogle træer, som skygger for deres altan, 
så de ikke kan nyde solen. Vi tager det videre til ejendomskontoret, før vi svarer på 
beboernes henvendelse 

 
12. Orientering fra bestyrelsen. 

a) Camilla Vallentin har desværre efter mødet valgt at trække sig fra 
bestyrelsen. Vi takker for hendes indsats.  

b) Vi regner med at afholde endnu 1-2 møder inden sommerferien. Datoer er 
endnu ikke fastlagt.  
 

 
13. Punkter til næste mødes dagsorden 

Valg af kasserer. 
Planlægning af bestyrelsens beretning og forslag til afdelingsmødet 
Affaldssortering 
 

 
 
 
 
 
 
Hanne Groth Jørgensen    Camilla Valentin 
Formand     kasserer 
 
     Godkendt via mail 
 
 
 
 
 
Jesper Dalhoff    Morten Jensen 
 
      
 
 
 
 
 
Mille Rudez 
 
 
 


