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Referat bestyrelsesmøde 
 

1. Referat godkendt. 
2. Regnskab underskrevet. 
3. Meddelelser. Bestyrelsen efterlyser noget skriftligt materiale og gerne en 

status fra Mette Larsen, angående det forestående projekt omkring kloak, 
mulig renovation, vand og LAR. 
Bestyrelsen har herudover begæret, at de tegninger som Gajhede har 
udarbejdet tilsendes afdelingen til gennemsyn.  
x 
Det er endvidere blevet meldt ud, at man ønskede at indkalde til et møde 
efter påske hvor udbuddet kunne disktures, inden dette skulle sendes ud 
d. 3/5. Dette er ikke sket. 

4. Beboermøde 16/5-2019.  
Der er foreløbig tilmeldt 2 beboere. Jes Nielsen bestiller mad. 
De 2 arkitekter ønsker herudover, at besigtige lejemål i afdelingen, af 
bestemte typer. Kandidater til disse huse er indtil videre: 
Bavnevangen 31, Egevangen 11, Det Gamle Bageri, samt etagebygeriet 
ned mod Louisehullet (evt. Pilevangen 1, st.). 
Beboerne skal adspørges. 

5. Beboernes sager: 
a. x. 
b. x 
c. x 

6. Ellevangen, vej. 
Afdelingen har fået et påbud fra Københavns Kommune, om at udbedre 
vejen i hele Ellevangen, nærmere bestemt asfalten der er slidt og bør 
skiftes. Bestyrelsen henvender sig hos AAB i ønsket om assistance til 
henvendelse. 

7. Evt. 
a. Skrald. Københavns Kommune ønsker generelt, at borgerne i 

højere grad kildesortere deres skrald, direkte i boligen, og man 
kan i den forbindelse ansøge om 400 DKK per lejemål, til 
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opsætningen af sorterings-inventar. Bestyrelsen tager spørgsmålet 
op ved næste møde. 

b. Kontortid/turnus for bestyrelsen. 
Da flere bestyrelsesmedlemmer føler, at tiden ved ”åbent hus” 
kunne udnyttes bedre såfremt der ikke er mange henvendelser fra 
beboere, forsøger bestyrelsen for eftertiden, at alle møder kl. 
18.00, hvorved selve bestyrelsesmødet kan begynde på dette 
tidspunkt, såfremt forholdende tillader det.  
 


