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Referat fra mødet D 31/3 2020. 19:00 via Messenger 

 

• 19:00 mødestart. 

Fremmødt via Messenger er: Brian, Anni, Anne-Lise, Mohamed og Camilla 

• Valg af ordstyrer.  

Anne-Lise 

• Valg af referent.  

Camilla 

• Godkendelse af referatet.  

Godkendt, Mohamed sender referat fra januar og februar til kontoret så det kan komme på 
afdelingshjemmesiden. 

• Nyt fra varmemesterkontoret 

Grundet Corona/Covid 19 virus kører vi på meget nedsat kraft. 

Som udgangspunkt er der 2 gårdmænd og Høvlen på arbejde. 

Jeg er alene på kontoret til slut april, da Jens er sendt hjem på tvungen afspadsering. 

Vi udfører kun akutte og absolut nødvendige ting i lejemålene, og disse opgaver går ud af 
huset. 

Bedene foran 87-89 og 99-101 er færdige. 

Vi har fået lidt henvendelser omkring hunde, så måske der for alvor skal tages hånd om 
dette. 

Der er udfordringer omkring skaktlukningen. Der er desværre folk som gør alt, hvad de kan, 
for stadig at bruge dem. De bryder skaktlugerne op. Der er fokus på det, og Jesper har 
løftet problemet over for entreprenøren, så jeg forventer en snarlig løsning på problemet. 

Græsslåningen er begyndt. 

Vi bruger meget tid på at rydde op i storskraldsgårde, da folk ikke rigtigt kan finde ud af at 
smide ting op i de respektive containere. 

Fokus på det grønne, så meget som tiden og mandskabet tillader det. 

• Gennemgang af projektlog  

Lampe test af Ørsted skal tilføjes til mappen 

Rensning af fliser skal tilføje til mappen 

• Hvordan går det med kildesorteringen  

Skakterne er lukket og beboerne skal til at sortere skrald. Der bliver i øjeblikket af sprit 2 
gange dagligt på alle håndtag på molokkerne. Der er problemer ved at folk bryder 
skakterne lågerne op og bruger dem. Der er nogen udfordringer som man prøver at løse. 
Der er i gang med at blevet lavet en information om skrald.  

• Regnskab 

Der besluttet at lukke de mailadresser som ikke er i brug for at spar penge på licenser osv. 

Der er blevet gennemgået et notat som er kommet fra kontoret og stillet spørgsmål til det. 
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• Nyt fra OB. 

Der bliver ikke afholdt nogen møder i øjeblikket grundet Corona.  

• Legepladser og grønne områder. 

Der er et firma der har trukket sig fra udbudsrundet da de ikke har kunne skaffe noget af de 
ting vi ønsker. Ny udbyderne runde er i gang igen.  

• Parkering. 

Undersøgelse pågår 

• Fælleshuset Nordlys.  

Det er lukket grundet Corona i øjeblikket. 

• Afd. mødet. 

Afdelingsmødet: Vi afventer situationen vedr. Corona/Covid19 

• E.v.t. 

  

• Punkter til næste møde 28/4 2020 

Kommer via mail til Camilla, hvis der er noget. 

• Rengøring 

Bestyrelsen er meget utilfredse med Anders Andersen Rengøring, det er konstateret at der 
ikke bliver gjort rent efter kontrakt/aftale i flere år nu. Der har desuden været en del klager 
og flere fra bestyrelsen har også konstateret væsentlige fejl og mangler stort set hver gang 
de har været forbi. Dette punkt er kritisk og der skal tages hånd om det hurtigst muligt. 

 

• Slut 

  


