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Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

08-03-2017 KL: 19 Hvor: 51 (KC) 

Møde indkaldt af FVK 

Referent ET 

Deltagere 
Frankie Vinther Kristensen (FVK), Flemming Lund Sørensen (FLS), Jens Fomsgaard (JF), Arne Handberg 
(AH), Erik Thestrup (ET), Bjarne Bæk (BB) og Karina Clemmesen (KC) 

Fraværende  

Kopi 
Bestyrelsen afd. 9, info@sb.dk, viceværters postkasse. www.lindevaenget.dk 

 

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af referat 

 

Referat godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse. 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 2 Økonomi 

Ingen balance hverken fra januar eller februar måned. Februar kan ikke forventes så tidlig i måneden. 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 AH  

Ad. 3: Opstart/Hjemmeside 

Diskussion 

Det har været taget kontakt til Kim H, som lovede at vende tilbage ASAP; men det er ikke sket. KC tager kontakt til en bekendt. 

 

 Ansvarlig Deadlinedatoer 

 BB/ET/KC ASAP 

Ad. 4: Legepladsudvalg 

Diskussion 

Udvalget har i skrivende stund holdt møde med 3 af de 4 potentielle leverandører. Møde i uge 11 med den sidste. Det tegner til, at 
et af de 3 projekter er at foretrække. 

Viceværterne har spurgt om de kan fjerne alle farlige redskaber og klemfælder i afdelingen.  

Konklusioner 

Det blev besluttet at acceptere dette forslag og samtidig udstyre dem med et mandat til fremover at fjerne/demontere de 
redskaber, de skønner udgør en fare, uden at indhente bestyrelsens accept. De store sandkasser skal ikke genetableres, dog skal 
alle nuværende områder med fliser blive liggende. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 
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 Viceværterne  

Ad. 5: Renovering 

Diskussion 

Forventer 1 årsgennemgang gennemføres i henhold til Boligministeriets Bekendtgørelse 740 af 27/06/2011. Desuden forventer vi 
at modtage kopi af de dokumenter, der efter reglerne skal udarbejdet umiddelbart efter slutafleveringen. 

Dvs. bl.a. 
- afleveringsprotokol 
- driftsvejledninger 
- kvalitetssikringsdokumentation 
- dokumentation for at kvaliteten i renoveringen overholder beskrivelsen i udbudsmaterialet 

At ovenstående er godkendt af rådgiverne 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 Bestyrelsen/administrationen ASAP 

Ad. 6: Vandsagen 

Diskussion 

Ingen i bestyrelsen kan acceptere kommunens afgørelse, fordi er baseret på direkte fejlagtige og forkerte oplysninger. 
Sagsbehandleren har været ikke været i afdelingen for at undersøge nogle af de søgte påstande/argumenter, der er fremført af 
rådgivere og entreprenører, har rod i virkeligheden. 

 

Konklusioner 

Ind til videre overvejer vi næste skridt I “sagen” 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 7: Beplantningsudvalget 

Diskussion 

 Intet indlæg, mangler oversigt over finansiering 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

  Ad. 8: Tømning af affald 

Diskussion 

Administrationen undersøger muligheden for at tømning af afdelings affaldscontainere først sker efter kl. 06 og ikke som det sker 
nu fra. Ca. 03:30. 
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Konklusioner 

  Administrationen 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 Administrationen  

Ad. 9: Vaskehus 

Diskussion 

Vaskehuset er tømt bortset fra den nyeste tørretumbler, som muligvis købes/er købt af en afdeling. Viceværternes intension er lave 
så meget som muligt selv. 
Derfor er der givet accept til, at viceværterne indretter bygningen til garage/værksted, som medfører at 2 garager kan frigøres til 
udlejning efter en skillevæg er lavet mellem de 2. 

Verner har på et tidspunkt forespurgt på en port, kostpris ca. kr. 40.000. Det er bestyrelsens opfattelse, at man skal anskaffe en 
brugt og evt. tilpasse hullet, der opstår efter vinduerne er fjernet, med beklædning. Skal gøres billigst muligt. 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 10: Møde med ny chef 

Diskussion 

Er ikke tiltrådt endnu. 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 11: Siden sidst 

Diskussion 

Intet 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad.12: Eventuelt 

Diskussion 

Intet 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 
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Næste møde forventes at blive: 29. marts 2017 kl. 19:00   

Hvor: BB, nr. 227  

 

 

------------------------------            ------------------------------ 

 Frankie V Kristensen         Jens Fomsgaard 

 

 

 

------------------------------            ------------------------------ 

  Flemming L Sørensen      Arne Handberg 

  

 

 

----------------------------- 

     Erik Thestrup 

 

 


