
 

 

Referat fra mødet mandag d. 23 januar.  

Dagsorden. 

1: Driftschef Michael kommer og vil redegøre for de kommende tiltag, for vedligeholdelse af bygningerne.      

2: Godkendelse af referatet fra mødet d. 26. september 16. 

3: Skal vi forsætte med beslutningsreferater, eller skal vi bruge et referat, hvor der bliver nedskrevet, hvad der blev 

     sagt. 

 4:  Status på loppemarked.     Jette & Martha  

 5: Bo42 afholder internt kursus lørdag 11. marts med Jakob B Madsen fra BL i råderet, hvem deltager? 

6: Eventuelt.                             

Hele bestyrelsen var samlet. 

1: Michael kom og redegjorde for det, de var i gang med & ved at 

     afslutte.    Maling af opgangene var færdig - der opstod en  

    drøftelse, da der var medlemmer, som mente at, det ikke var 

    de farver, vi havde besluttet.   Vi var rundt 2 gange & se på 

    farveprøver - udfaldet blev - at løbet er kørt. De er ved at lægge 

Formand: Flemming Thorsen, Højvangsparken 36,      

tlf.26821044  Email: 101445@mit.bolignet.dk 

Connie Høhl - Jesper Hansen -  Michael Jørgensen - Jette 

Pedersen - Jens P Christoffersson - Martha Jørgensen 

 

mailto:101445@mit.bolignet.dk


   fliser ved byggeafsnit 16. :Der blev spurt om, hvornår vinduerne 

   skal renoveres - efter plan først i 2020 & 2022.  Da der er mange 

   døre/vinduer, som trænger, vil bestyrelsen arbejde på, at frem 

   skønne det. Køkken projektet er ved at være juridisk afsluttet. 

   Ved 1 års eftersynet er det vigtig at melde tilbage om 

   fejl/mangler, så de kan blive udbedret.  Der er nogle problemer 

   i byggeafsnit 17 med det varme vand, så der er koblet en 

   hjælpepumpe på. Der vil blive fundet en løsning inden sommer. 

2: Referatet blev godkendt. 

3: Vi fik os en god snak om, hvad vi forventede & hvad der skulle  

    stå I referatet.  

4: Jette & Martha arbejder videre med afholdelse af loppemarked  

    folder til beboerne om, hvor/hvordan det skal afvikles -  

    annonce i avisen - i Bornholmer marked ?  

5: Jette Pedersen - Martha Jørgensen - Jens P. Christoffersson. 

6: Hans er ved at indhente tilbud på ny opvaskemaskine. Der vil  

     blive indkaldt  til et møde, så vi køber den rigtige.  

Flemming 

Hvem i bestyrelsen har lyst til at hjælpe med morgenmaden d. 20. maj  (Jubilæums 

festen)     Giv et ring.                                           



   

 


