
Referat af bestyrelsesmøde d. 28-05 2020 kl. 19 hos 
Didder 

Rampe: Plan med gamle rampe 
Svar: Vi må vente til næste år med at fjerne nedkørslen da vi vil bruge jorden til at fylde op bag støttemur. Der er sat 
penge af til dette i år men kan overføres til næste år. Afventer dog stadig generalforsamlingens afgørelse. 

Optegninger til brandveje 
Svar: Per tilbyder at male streger op. Bestyrelsen afventer prøve på dette. 

Ønske om nye brandvejsskilte 
Svar: Bestyrelsen vil gå området igennem for at se hvilke muligheder der er. Der ses på dette inden næste møde. 

Støj fra håndværkere og klager fra beboere 
Svar: Der er kommet en del klager fra beboere ang støj efter kl 19 i hverdage og i weekenden. Bestyrelsen anmoder 
om at der tages hensyn til vores naboer endnu engang.  

Overlægger på tørregård. Der er bestilt tømre 
Svar: Bestyrelsen accepterer. 

Cerius. Påbegyndelse af ny transformer. Hvornår 
Svar: snarest iflg Cerius.  

Fibia – nyt tilbud 
Svar: Der er givet tilbud fra Fibia på kr. 99,- fremfor 169.- med opstart pr. 1. august 

Hvem styrer hjemmesiden og har vi domæne? 
Svar: Realadministration passer vores hjemmeside. Line vil tage kontakt til Christina H. ang opdateringer og domæne. 

Hovedrengøring af hovedtrapper og ændringer af rengøringen 
Svar: Der tages kontakt til Annette vedr en mulig ændring af anden rengøring fremadrettet. 

Tilbud på Solceller og El-stik til biler 
Svar: Der arbejdes på sagen og er indhentet nogle tilbud. 

Container er flyttet 
Svar: Bestyrelsen er tilfreds med flytning. 

Bestilling af nyt p-skilt ved ny nedkørsel 
Svar: Didder bestiller nyt skilt til ny nedkørsel. Og Line kontakter skilte mand vedr. nyt Rosagaardens skilt 

Tilbud og færdiggørelse af gavle 
Svar: Didder tager kontakt til murer i morgen ang. pris og evt. påbegyndelse 

Nøgle fra Bent Skovgaard til kælderrum 
Svar: Der er udleveret 5 nøgler og regning sendt. 



Plan med cyklerne i varmecentralen 
Svar: Per kontakter Politiet ang. Hyttegods. 

Tilbud på leje af tørrekældre 
Svar: Bent Skovgaard har givet tilbud på udlejning af tørrerum til kr. 500,- pr m2 og der er 45 m2 i rummet. 
Bestyrelsen takkede pænt nej  

Fuldmagt til Didder vedr. nøgler er udarbejdet 
Svar: Bestyrelsen accepterer 

Tilbud på vask af fronter på ejendommen 
Svar: Der er forsøgt at indhente tilbud 

Der er stillet forslag om generalforsamling i august. 
Svar: Vi forsøger at finde lokale og ser på udviklingen og håber på den 24. august kl. 18 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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