
MØDEREFERAT 1.09.2021  

Bestyrelsesmøde i Egebjergvang 

Afbud fra: Tina, Merethe 

1. Valg af ordstyrer Eva 

2.  Valg af referent Gert 
3. Corona Beboerne er igen velkomne jfr. Nyhedsbrevet. Ved fremmøde 

skal vises Coronapas med stik efter min. 2 uger eller negativ test 
på max. 72 timer. Der kom ingen beboere 

4. Tidligere referat Referat af 16. juni er godkendt 
5. Økonomi ved Gert Budgetkontrol 20-21 foreløbigt gennemgået 
6 Ejendomskontoret Driftsleder Gert Jensen deltager. Containere vaskes 2.09. 
7 Vinduer og døre 

 
Konklusion/rapport vedr. 5 års eftersyn af nye vinduer og døre, 
manglende smøring jfr. Skrivelse om vedligehold, manglende 
opfølgning hos beboerne?  - Gert J: Alexander følger op. Sker 
snart 

8. Leje af Teglværket Der er kommet en del forespørgsler, nu da 
forsamlingsforbuddet er øget. Opdateret oversigt over 
udlejninger i mappen. Regnskab udarbejdet. Administrationen 
udvides med Irene og Eva. Rengøring om tirsdagen, når der har 
været udlejet 

9. Maling af opgange og 
repos’er 
(Indgangspartier) 

Der males senere, da nye hegn sættes op i blok 1-15. Hegn 
males, som meddelt i nyhedsbrevet. Indgangspartier i blokken 
mod Egebjergvej udarbejdes inden for en måned 

10. Aktiviteter tilladt i 
kælderrum? 

Afventer tilsyn af brandmajor iht. tilladelser. Se møderef. 
19.08.20. Merethe / Mona ringer til Jørgen Fischer i 
Beredskabsstyrelsen. Udskudt, da afbud fra Merethe 

11. Hegn, Udvendige 
trapper 

Nye hegn sættes op i blok 1-15, og udvendige trappers maling 
udskydes. 

12. Affaldsrum Bredere døre sættes i affaldsrum. Begynder 30.09. Vi kan stadig 
komme af med vores affald i de dage 

13. Skorstenslarm Løbende forhandlinger vedr. Vestforbrændingen 
14. Cykelskure/cykelstativer Merethe / Eva arbejder videre med sagen. Vi ser på det på 

markvandringen. Gert J køber yderligere 3-4 cykelstativer.  Pas 
på økonomien. Hvornår markvandring? Cykelstativ sættes op 
ved gavlen til Fælleshuset 

15.  Støjmur, 2-4 vejskilte Tovholder Tina., Møder er afholdt, og der arbejdes videre med 
sagen 

16.  Parkeringsbåse 
 

Der kan evt. laves opmærkning af båse med reflextionslinjer ?  
Gert J: Ejendomskontoret kan selv male. Gule / hvide. Maling 
påbegyndes15-16.09 til 21-21, hvis det ej regner 



17. Driftsaftale for 
driftsfællesskabet 

Vi mangler en driftsaftale med fordelingsnøgler for 
driftsfællesskabet. 9 afd. I st. f. 6 afd. Talte med Michael 29.09. 
Modtaget nogle forholdstal, der ikke siger noget. Michael rykkes 

18. KAB-konference Lørdag 30.10.21. Nærmere info kommer fra KAB. Suppleanter er 
også velkomne  

19. Markvandring i 
september 

Der ses bl. a. på hækkehøjden 

20. Tagrender Renses i februar – marts 
21. Skadedyr Michael kommer med tekst til Husorden vedr. nye 

træterrasser.  
21.2 Ungdomsboliger 2 ungdomsboliger er der fokus på. Gert Jensen 

videresender mail fra Kommunen til Bestyrelsen 
22. Nye reglementer Nye reglementer, som mest kun er med grafiske ændringer 

i forhold til vores nuværende opfordres bestyrelsen til at 
gennemgå i denne måned, da input skal sendes til KAB 
senest 30. juni (udsat), og de skal godkendes på 
afdelingsmødet. Der er udsat til onsdag 6.10.21 

23. Afdelingsmøde Indkaldelse tilrettes. Udskudt til 6.10.21. Og næste holdes 
1.02.22 

25.  Næste møde Onsdag 29.09.21. Vi stiler imod at holde bestyrelsesmøde den 1. 
onsdag i hver måned undtagen juli. Der er igen åbnet op for 
beboerne ½ time før hvert bestyrelsesmøde grundet Corona. 
Der kan mailes til bestyrelsen på bestyrelse@egebjergvang.dk, 
og møde kan aftales mod fremvisning af Coronapas med stik 
efter min. 2 uger eller negativ test på max. 72 timer  

26. Grønne affaldsposer Kan afhentes på ejendomskontoret mandag-torsdag kl. 7-14 
27. Eventuelt  
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