
Dagsorden 

 Velkommen til nye medlemmer 

 Suppleant Mathias kunne ikke deltage men suppleant Anders er tilstede, Bestyrelsesmedlem 

Birgitte, Per, Maria, Line og Formand Didder  

 Ønsker og visioner fra nye medlemmer og udlevering af nøgler. 

 Projekt foreløbigt og resultat af møde med Fors og håndværkere 

- Der mødes med Fors. Det forventes, at der bliver lagt fjernvarmestik ind inden vinterperioden. 

- Bestyrelsen afventer en tidsplan fra John Jensen og referat fra Rudi. 

 Plantning af manglende buske  

- Lasse vil gerne hjælpe med dette når tid er. Hjælp modtages gerne. 

 Renovering af tørregårde 

- Der indhentes tilbud, da der ønskes, at der kommer tag på tørregårdene.  

- Tørregårdene bliver malet, når tagene kommer på. 

 Hvem står for udlejning af kælderrum fremefter? 

- Bestyrelsen indhenter en liste over ledige og udlejede kælderrum. 

- Maria skal fremover kontaktes, hvis man ønsker at leje et ekstra kælderrum. 

- Ledige kælderrum vil blive lagt på vores Facebookside samt et opslag i opgangen. 

 Har nogen været til høring den 3. sept, og hvad kom der ud af det? 

- Ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage.  

 Plan for Fibia og evt nyt udbud.  

- Didder skal kontaktes af de øvrige beboere, som meldte sig til at undersøge tilbud til 

generalforsamlingen inden 14 dage. Senest den 15.10. 

 Nedslag i fællesudgifter 

- På grund af en serverfejl hos Real Administration er der ikke kommet et nedslag i fællesudgifter i 

oktober måned. 

- Denne fejl bliver modregnet med tilbagevirkende kraft. 

 Hjerterstarter 

- Der er indhentet tilbud til hjertestartere. 

- Den vil komme til at hænge på gavlen på opgang 6. 

 Tørrerum 

- Alle tørrerum, som tidligere er blevet ejet af Storstrøm AS, er blevet solgt til David Toft. 

- Der henstilles til, at man selv kan leje et tørrerum. 

- 35 kvm – 1150 kr om måneden. 

- 45 kvm – 1500 kr om måneden. 

- Der kan rettes henvendelse til på mailadresse dplouie@gmail.com  

 Evt.  

- Det er planlagt, at der kommer nye eltavler ved renoveringen af varmecentralen. 

- Der bedes om, at der ikke bliver stillet klapvogne, stole osv. i opgangene pga. brandfare.  

- Bestyrelsen har modtaget klager om gøende hunde. Vær venligst opmærksom på dette. 
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