
Referat af bestyrelsesmøde i Egebjergvang onsdag den 19.8 2020 kl. 17:00 

Afbud: Tina 

Deltagere: Gert, Mona, Hanne, Eva, Merethe, Irene og Lizet 

1. 
 

Ordstyrer Eva 

2.  Referent Lizet 

3. Konstituering Udskydelse af punkt om valg af næstformand, til når alle er til 
stede. 

4. Tidligere referat Referat af 19. juni er godkendt 

5. Økonomi ved Gert Budgetkontrol pr. 30.6 kort gennemgået 
Gert vender tilbage, når KAB har bogført yderligere. 

6. Ejendomskontoret Et stort fælles centralt ejendomskontor for alle afdelinger 
under Ballerup Ejendomsselskab med Gert Jensen som ny 
daglig driftsleder 

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?  - Der er intet nyt pga. Corona 

8. Leje af Teglværket Ny kontrakt, ny procedure og bestilling af rengøring. 
Hanne orienterede og overdrager hermed arbejdet vedr. 
udlejning af Teglværket til Merethe og Mona. 

9.  Affaldssortering Vent til punkt 21. 

10. Maling af opgange og 
repos’er 

Det nye centrale ejendomskontor indhenter to nye tilbud 
gældende for 21/22. Skal ind i budgettet. 
Afventer, da vi ikke fik budgetteret i 20/21 

11. Aktiviteter tilladt i 
kælderrum? 

Afventer tilsyn af brandmajor iht. Tilladelser, Dog har Ellebo 
ikke fået bevilliget nogle kælderrum til aktiviteter, så det 
forventes heller ikke her i Egebjergvang. 

12. Vaskeriet Tørretumbler indkøbes formentlig fra Miele kr. 46.000. Taler 
med Gert J. Husk snor på lemmen nederst på de 2 andre 
(service-abonnement?) Husk service på kvitterings-bon-rulle 

13.  Markvandring den 2. 
september kl. 14 

Beskæring og vedligeholdelsesgennemgang 2020 med 
driftschef Michael 

14. Bord/bænke Ejendomskontoret har sat maling af bord-bænke-sæt samt 
terrassen i gang. Arbejdet udføres af maler udefra. Bord-
bænke-sæt stilles tilbage efter arbejdets færdiggørelse og 
inden næste udlejning. Mailet til Gert J 

15. Skorstenslarm Skorstenslarm er tiltaget efter ny afdeling Teglvangen er koblet 
på eksisterende varmecentral. Driftschef Michael er på sagen 
og Tina rykker jævnligt. 

16. Cykelskure/cykelstativer Kan ikke komme videre lige nu. Budget 

17.  Støjmur,  2-4 vejskilte Haft besøg 9/7 af Julie Egede Hansen og Henriette Kjær fra 
Ballerup kommune. Opfølgning til oktober + hver 3. måned. 
Tina+Merethe er tovholder. Ultimo året kendes midler på 



kommunen. Sagen med 2+2 vejskilte er sendt til Driftsafdeling 
jdr. Kommunens mail af 15.07 

 
18.  

Parkeringsservice 
 
 

Der kan evt. laves opmærkning af båse med reflextionslinjer ? 
Hvad koster det?  Gert J 

19. Organisationsbestyrelsen Afholdt møde den 16/6 og Hanne orienterede os i 
afdelingsbestyrelsen. 

20.  Driftsaftale for 
driftsfællesskabet 

Vi mangler en driftsaftale med fordelingsnøgler for 
driftsfællesskabet. I hele selskabet? 
 

21. Affald  
(Irenes mail 31.7 pkt. 1) 

Mennesker udefra kommer og læsser storskrald af hos os. 
Hvad kan vi gøre? 
Driftsleder Gert Jensen sættes ind i sagen. Forslag at man evt. 
har kraftige spots på selve området som kun tændes ved bilers 
ankomst til storskraldsgården ved mørketid. 

22. Skilte på gangstier 
(Irenes mail pkt. 2) 

Kan man sætte skilte op om at knallertkørsel er forbudt på 
gangstier? Der skal først ses hvilke skilte, vi har 

23.  Cykel-etiketter  
(Irenes mail pkt. 3 

Indsamling af gl. cykler m.m.  
Tages op på næste møde, hvor Gert Jensen deltager. 

24. KAB-konference Virtuelt ultimo oktober grundet Corona 

25.  Kurser Irene og Lizet har tilmeldt sig KAB-kurset for nye 
bestyrelsesmedlemmer.  

26.  Skadedyr Skadedyrsmøde den 10.8 2020 med Gert Jensen, da der er 
konstateret rotter i området. I den forbindelse er det godt lige 
at nævne at det er forbudt at holde mindre dyr (såsom 
marsvin, kaniner og høns i bure i haverne). Dette står også i 
vores husorden. 

27.  Afdelingsmøde Finder sted den 2. februar 2021. Nye regler ang. mødet og 
fuldmagt indføres.  
Nærmere herom senere (grundet Corona) 

28. Næste møde Vi stiler mod at holde bestyrelsesmøde den 1. tirsdag i hver 
måned undtagen juli. Næste møde er den 1. september 2020 
kl. 17. Der er indtil videre ikke åbnet op for beboere ½ time før 
hvert bestyrelsesmøde grundet Corona. Der kan altid mailes til 
bestyrelsen på bestyrelse@egebjergvang.dk og et møde kan 
aftales med afstand. Driftsleder Gert Jensen inviteres med til 
fremtidige afdelingsbestyrelsesmøder. 
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