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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. maj hos Kai Erik 

 

Alle i bestyrelsen var mødt. 

Dagsorden   

1. Valg af referent.  

 

2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 

 

3. Kommentarer til generalforsamling 

 

4. Nyt fra projekter 

 

5. Nyt fra kasserer 

 

6. Eventuelt 

 

7. Næstemøde 

 

1. Referent Ruth  

2. Ingen Bemærkninger 

3. Generalforsamling  

Der var opstået digital fejl omkring referatet, men den er løst ogreferatet vil komme 

på hjemmesiden hurtig. Vivi opfordrede til, vi ved indkaldelser til møder sætter dato 

på sidste frist for tilmeldelser. 

4.Projektet. 

Jørgen og Kai Erik havde deltaget i et Byggemøde med VAB omkring installering af 

opvarmning med varmluft i boligerne. De havde været ude og se et byggeri med 

Varmluftsanlæg. 



Anlægget fungerede fint, det skulle ikke give støv og al luften blev skiftet ud hver 

anden time.  

Det ville være billiger men krævede nogen vedligeholdelse og anlægget er stort. 

Der vil komme riste under vinduerne. 

VAB var meget begejstret. 

Det er ikke utænkeligt, at vi får varmluft.  

Byggemødets sidste referat.  

Byggeriet skulle gå i udbud i juni/ september og viderestilling i ca. oktober. 

Mødet d.7. maj med naboerne til vores bebyggelse. 

Mødet var en orientering om den grønne beplantning en rigtig godt stykke arbejde, 

som var meget tilfredsstillende. Men desværre var naboerne noget urimelige. 

Vi fik det indtryk, at bare de fik deres ønske var det så som så med os. 

Gitte reddede situationen, tak for det. 

Kunst på arealet Jørgen opfordrer til gode ideer. 

Vi kunne søge fonde f.eks. VAB kunstfond og andre. 

 

5. Nyt fra kassereren 

50 boligsøgende der står på listen, havde indbetalt deres kontingent. 

Marianne havde måttet rykke, men alt er klaret. 

6. Eventuelt. 

Bestyrelsen foretog en første drøftelse om fordeling af boligerne, hvis det går som 

beregnet, skulle det være klar til ca. oktober (vi får se) 

 

7.Næste møde 

Mandag den 9. september 2019 hos Ruth 

23.05.2019re 


