
 

 

 
 

 
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2018 
 

Tilstede: Formand Ramadan, Best.medlem Karina, Best.medlen Hidajeta 

 

Fraværende: Suppleant  

 

Dagsorden 

1 - Valg af referent 

2 - Valg af dirigent 

3 - Formandsnyt 

4 - Nyt fra varmemesteren  

5 - Netværkskontor 

6 - Parkeringspladser 

7 - Gårdfest 

8 - Evt.  

 

Ad1) 

Karina blev valgt som referent 

Ad2) 

Hidajeta blev valgt som dirigent 

 

Ad3) 

Formanden gennemgik de kommende møder:  

11. juni 2018 - De9 møde – Alle medlemmer deltager 

12. Juni 2018 - Antenneforening – Ramadan og Karina deltager 

22. August 2018 – Næste bestyrelsesmøde - alle medlemmer og suppleanter deltager 

11. September 2018 - Driftmøde  

Ramadan har haft kontakt til selskabsformanden mht. indkøb af kontorartikler. Det er blevet 

vedtaget i bestyrelsen.  

Ramadan præsenterer varmemester Jim Juhl. 

 

Ad4) 

Jim fortæller om faldstammerne. Der skal tages stilling til om der skal renoveres henover 1 ½ år. 

Problemstilling mht. lys i gård 13 (nr 64-92) inkl. Bagsti er under bedring. Det er et 

tilbagevendende problem. Michael tænder lyset hver aften, og Michelle slukker hver morgen. 

Michelle har opsagt sin stilling med udgang slut juni. Niels starter 1. Juli 2018. Sasu er vendt 

tilbage til afd. 608. 

Ny tømre er ansat pr. 1. juli 2018, og ny vvs’er pr 1. august 2018. 

Der bliver sparet mange penge på de opgaver gårdmændene selv kan klare. 



 

 

 

 

 

 

 

Der bliver indhentet tilbud fra vagtselskab. Der vil blive båret synlige uniformer, og der vil blive 

runderet i området efter lukketid på varmemesterkontoret. 

Nyt låsesystem i kældergange. Der skal bruges samme brik ved indgang og udgang. 

Bommene kommer op igen ved gangstierne ved rækkehusene. 

Snak vedr. nøgler til afdelingskontor. Formand foreslår samme nøgle til alle døre. Karina er uenig, 

da der vil være let adgang til arkivrummet, der skal være sikret grundet den nye persondatalov. 

Varmemester foreslår fodboldkamp mellem varmemesterkontoret og børn/beboer. Afd. 605 har 

sagt ja, ligeledes gør afd. 608. 

 

 

Ad5) 

- 

Ad6) 

Ansøgning/forslag til flere parkeringspladser skal sendes til Kenn E. Hansen hos BB vedr. Gård 13 

 

Ad7) 

Vi håber på en gårdfest i september/oktober. 

 

Ad8) 

Ingen øvrige bemærkninger 

 

 

Afdelingsbestyrelsesformand     Bestyrelsesmedlem  

 

 

Ramadan Nuredini      Karina Frederiksen 

 

 


