
 

Referat – Afdelingsbestyrelsesmøde Afd. 19, Skødstrup 

 
Dato: 31.07.2020 

 

 

 

 

Deltagere:  

 

Lasse – 88, Poul – 80, Hanne – 54, Ella 46 , Susan - 62 

 

Jonna er udtrådt af afdelingsbestyrelsen, da hun er flyttet, hvorfor Lasse er indtrådt. 

 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Driften 

 

Vinduespolering: 

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at aftalen om vinduespolering bringes til ophør. Fremover må 

beboerne derfor enten selv forestå arbejdet eller selv entrere med en vinduespolerer. 

 

Årsagen til dette skridt er bl.a. at hækkene omkring mange af husene er blevet så tætte, at de 

bliver ødelagt, når polereren skal igennem. Dertil kommer, at udgiften synes for høj. 

 

Skal der etableres fælles løsninger, må beboerne selv gå sammen derom, idet udgiften til 

polering – efter ophør af indeværende aftale – ikke opkræves over huslejen. 

 

Solcelleanlæg 

Der er stor utilfredshed med den ændrede afregningsform, der har betydet en pæn stigning i 

elprisen. Afdelingsbestyrelsen vil derfor på det kommende afdelingsmøde i begyndelsen af 

september anmode ØB om at tage dette op på landsplan. 

 

Markvandring m.m. 

Der mangler opfølgning på punkterne fra markvandringen i maj måned. 

 

Glas- og kummeforsikring 

Det var stærkt utilfredsstillende, at ØB opsagde forsikringen til udløb i 2019 uden at advisere 

afdelingen, således at alle beboere var uvidende om, at der ikke var forsikringsdækning. 

Meddelelsen kom først i januar 2020, og beboerne i afdelingen skal derfor være meget 

opmærksomme på, at de selv skal tegne en forsikring, hvis man vil undgå at hænge på en 

eventuel udgift til f.eks. udskiftning af de store ruder. 

 

 

2. Opfølgning på beslutninger 

Jf. ovenfor 

 

 

3. Regnskab og budget 

ØB har indkaldt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen til budgetmøde den 13/8 2020, kl. 

19.00; Lasse deltager. 

 



 

 

4. Beboerhenvendelser 

Der er stor forskel på, hvorledes haver/hække plejes. Der er enkelte eksempler på, at hække 

vokser vildt. For at undgå at afdelingen kommer til at hænge på en udgift ved fraflytning, 

opfordres ØB til at besigtige området og påtaler de værste misligholdelser. 

 

 

5. Nyt fra ØB 

Der indkaldes til afdelingsmøde den 2/9 2020 kl. 19.00 i Egå Sognegård.  

 

 

6. Nyt fra Organisationsbestyrelsen 

Intet til dette punkt 

 

 

7. Nyt fra Grundejerforeningen 

Der vedlægges referat af 25/6 2020 fra Grundejerforeningen. 

 

 

8. Aktiviteter 

Ingen 

 

 

9. Eventuelt 

Ella og Poul er på valg til afdelingsbestyrelsen. Ella vil gerne genopstille, medens Poul ikke 

genopstiller. 

 

31. juli 2020 

Som referent: 

Poul 








