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06-03-2017 

 

Fremmødt 

Bestyrelsen: 

Maiken Svendsen og Maria Liliendal 

Suppleanter: 

Lis Maahr. 

Afbud fra Pernille Wedel. 

Mødet blev afholdt søndag den 26. februar 2017 

 

1. Valg af referent.  

Lis Blev valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Den blev godkendt. 

 

3. Opfølgning på læbæltet og hærværk mod planterne.  

Da der er ydet hærværk/ fjernet buske fra læbæltet blev en fortsat vedligeholdelse af 

læbæltet drøftet. 
 

4. Naboskab, et skab til fælles benyttelse med lås, oplæg fra Brit.   

Der blev drøftet muligheden i at få opsat et skab med chip lås til alle beboere til fælles 

værktøj og haveredskaber. Brit arbejder videre med tilbuddet og få et pris overslag.  
 

5. Evt. ønsker til ændring i husorden eller råderetskatalog.  

Der er noteret ændringer som vil bliver stillet som forslag til afdelingsmødet til 

september. 
 

6. Planlægning af næste års afdelingsmøde.  

Mødet er fastsat til torsdag den 14-09-2017, der er kommet forslag til at holde det i 

vikings lokaler, mulighederne bliver undersøgt nærmere, før der endeligt bliver 

besluttet hvor det skal være. Planlægningsblanketten blev udfyldt og vil blive 

fremsendt til administrationen.  
 

7. Ønskede ændringer til driftsbudget 2018.  

Ønskede ændringer vil blive drøftet på markvandringen 

 

8. Beslutning vedr. deltagelse på lokalkursus i marts.  

Brit og Lis deltager, på bekostning af bestyrelsen. Maiken og Lis deltager bekostet af 

OB.  
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9. Rekruttering af flere til bestyrelsen.  

Da vi mangler en suppleant for at være fuldtallig har vi taget kontakt til Agnete Larsen 

fra nr. 3, hun vil gerne deltage igen.  
 

10. Gensidig orientering. 

Jubilæumsfest for BO42, der blev stillet forslag om at vi kunne sidde samlet, men nogen 

har allerede aftaler.  
 

11. Eventuelt. 

En del af bestyrelsens medlemmer oplever afskalling af maling på badeværelset, samt 

at fuger krakelere i køkkenet. Der må på det kraftigste opfordres til at man tager 

kontakt til Keld hvis man har lignede tilfælde i sit hjem.  

Bestyrelsen ønsker at der bliver fulgt op på oliering af læhegnene der står ved alle 

terrasser.  

Forhåbentlig kunne det være ekstra arbejde til vores ejendomsfunktionærer.  Da det 

trods alt er billigere end at skulle hente tilbud på udførslen af arbejdet hos faglærte 

malere.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Formand 

Brit Kofoed Dahl. 
 

Indkaldelse lægges på Bo42’s hjemmeside 


