
Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 90
• 2. maj 2017
• Tilstede: Søren, Morten, Runa, Jonas og Andreas

Opfølgning fra sidste møde
• Borde/bænkesæt: bordebænkesæt endnu ikke bestilt – Hans bestiller.
• Klapborde: der er i øjeblikket kun et i skuret – det undersøges, hvor det andet er.
• Bookingkalender: vi lægger en almindelig kalender i skuret, hvor folk kan skrive 

reservationer af bordestole i.
• Hækplanter/gartnerordning: Morten ser hvilke muligheder der tilbydes i Kildebjerg (med 

henblik på at give beboer mulighed for at hæk/afskærmningsløsning)
• Skraldefolder: Andreas sender skraldefolder til Bente.

Solceller
• Vi afventer, at Henrik får svar fra Michael fra Co2pro, som vil sende et tilbud på udbedring 

af solcellerne. Henrik har netop rykket efter tilbuddet. Andreas mailer Henrik om en uges 
tid, for at høre, hvornår vi kan forvente at få tilbuddet fra Michael.

Velkomstfolder
• Runa gav en opdatering af status på velkomstfolderen.
• De sidste detaljer rettes til, hvorefter folder gennemlæses for derefter at blive omdelt.

Repræsentantskabsmøde
• Andreas spørger, om det er muligt at få kompensation (fra leverandør) i forbindelse med 

udbedring af solceller og/eller tab fra disse.
• Der spørges også til, hvilken tidshorisont der kan forventes i forbindelse med udbedring i 

sager som denne.

Generalforsamling i grundejerforeningen
• Flemming fra grundejerforeningen ser ikke noget behov for at deltage i et af vores 

bestyrelsesmøder. Søren vil fortsat deltage i grundejerforeningens møder.
• Der er planer om at gøre voldene fladere, så de bliver nemmere at vedligeholde.
• Morten spørger Bente om, hvordan vi på afdelingens vegne (fx via fuldmagt) afgiver vores 

stemmer til afstemninger i grundejerforeningen. Vi skal bruge dette på skrift.
• Søren tilbyder Flemming, at festteltet kan ligge i vores skur i stedet for på den nuværende 

position, hvor der betales 1000 kr. i leje pr. år.

Næste mødedato
• Næste torsdag 29. juni 2017


