
Referent: Gert Melgaard den 4.11.2020 
 

MØDEREFERAT 

Bestyrelsesmøde i Egebjergvang tirsdag den 3.11 2020 kl. 17:00 

Afbud fra: Merethe, Eva  

1. Valg af ordstyrer Tina 

2.  Valg af referent Gert M  

3. Budgetmøde Dato afventes fra Driftschef Michael til afholdelse i november i 
Egebjergvang. Gert J deltager, men ikke suppleanter grundet 
Corona 

4. Tidligere referat Referat af 6. oktober er godkendt 

5. Økonomi ved Gert Budgetkontrol pr. 30.9 2020. Årsregnskab 19/20. Budgetlægning 
med prioriteringer. Budgetmøde i november 

6.1 Ejendomskontoret Serviceleder Gert Jensen deltager fra og med kl. 17-18 

6.2 Træ-beskæring Gert J redegjorde for udførte og planlagte handlinger. Møde 
med stadsgartner 4-5.11. Vi får juletræ fra Ellebo  

6.3 Plæneklippere Robot-plæneklippere. Vurdering udskydes. Formentlig ikke 
relevant i Egebjergvang med de mange græsplæner 

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. 
Udskydes. Gert J kontakter Susanne Wildt 

8. Teglværket Udlejninger annulleret fra de fleste beboere grundet Corona. 
Luft-vand varmesystem undersøges 

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

Udslidte indgangspartier udskiftes til vedligeholdelsesfri a kr. 
9.000. 4 stk. årligt. Vi ser indgang ved Ellebos Fælleshus. Skal ind 
i budget 21/22. Opgange maling vurderes 

10. Aktiviteter tilladt i 
kælderrum? 

Afventer tilsyn af brandmajor iht. tilladelser. Se møderef. 19.08. 
Merethe / Mona ringer til Jørgen Fischer i Beredskabsstyrelsen. 
Udskudt 

11. Vaskeriet Tørretumbler. Den gamle tørretumbler repareret for kr. 7.000.  
Kr. 46.000 lægges ind i budget, indtil der skal anskaffes. 
Ejendomskontoret isætter alligevel ikke ny kvitteringsrulle, da 
defekt. Ny koster kr. 10.000. Droppes. Se pris på displayet på 
bon-maskinen.  

12. Markvandring afholdt 
10.09 

Markvandring afholdt 10.09. Gert J afleveret plan og indhentet 
tilbud. Indgår i budgettet 

13. Skorstenslarm Møde med Gert J, Brian KAB og Tina. Nyt gasfyr med ca. 
400.000. Støtte søges fra det offentlige. Teglvangen har andel. 
Og ejendomsskat reduceret ca. 200.000 årligt grundet salg af 
grund til Teglvangen. Så der er fordele og ulemper ved vores nye 
nabo  

14. Cykelskure/cykelstativer Merethe / Eva arbejder videre med sagen. Vi ser på det på 
markvandringen.  Pas på økonomien. Cykelstativer er bestilt 
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15.  Støjmur, 2-4 vejskilte 9.07 besøg af Julie Egede Hansen og Henriette Kjær fra 
kommunen. Tovholdere følger op oktober + hver 3. måned. 4 
vejskilte er udskiftet 

16.  Parkeringsbåse 
 

Der kan evt. laves opmærkning af båse med reflextionslinjer ?  
Gert J: Ejendomskontoret kan selv male. Gule / hvide. Gøres til 
forår / sommer 

17. Driftsaftale for 
driftsfællesskabet 

Vi mangler en driftsaftale med fordelingsnøgler for 
driftsfællesskabet. 9 afd. I st. f. 6 afd. Driftschef Michael er i 
gang med at udarbejde 

18. Affald (Irenes mail af 
31.07 pkt. 1) 

Folk kommer udefra og læsser storskrald af. Kan vi mon 

indhegne med trævæggeskure og nøglelås til ?.  Ligesom 

de to andre rum, så det kun er for egebjergvangs beboere, 

så vi ikke får ekstraudgift ved andre folks skrald, som slet 

ikke bor her, og ekstra arbejde for gårdmændene. Jeg ser 

dagligt biler komme kørende udefra med formål, at læsse 

ulovligt af i vores container. Ser det som stort problem. 

Gert J. Vi ser på det på markvandringen. Vi talte om 

indhegning med lås. Spotlamper, der tændes om natten 

ved bevægelse. Skilt kun for Egebjergvangs beboere. Pris 

er kommet fra Gert J. Indhegning koster kr. 60.000, så det 

gør vi ikke. Spotlamper og skilte sættes op 
19. Skilte på gangstier 

(Irenes mail pkt. 2) 
Kan vi få forbudt skilte op imod knallert kørsel og løse 

hunde på gangstierne, da der dagligt køres med knallert 

med fart, og også løse hunde ?. (Irene ser hvilke skilte, der 

er). Vi ser på markvandringen. Gert J taler med Teglvangens 

formand ang. knallertkører derfra. Vi har skilte, og der har 

ikke været knallertlarm i et stykke tid 
20. Skralderum Dørene er for smalle. Større døre koster kr. 12.500 pr. styk. Lizet 

og Gert M optæller antal.  

21. Skadedyr Skadedyrsmøde med Gert Jensen 10.08.2020 + 26.08.20 også 
med Michael. Vi er obs på problemer, der måtte opstå. Vores 
husorden opdateres vedr. nye træterrasser (HW ?). 

24. Telefonpenge Beslutning truffet om telefontilskud til afdelingsbestyrelsen, 

som de har det i Ellebo og jfr. KAB’s retningslinier 

25.  Næste møde Vi stiler imod at holde bestyrelsesmøde den 1. tirsdag i hver 
måned undtagen juli. Næste bestyrelsesmøde er dog den 8. 
december 2020 kl. 17. Julefrokost udskydes grundet Corona. 
Der er indtil videre ikke åbnet op for beboerne ½ time før hvert 
bestyrelsesmøde grundet Corona. Der kan mailes til bestyrelsen 
på bestyrelse@egebjergvang.dk, og møde kan aftales med 
afstand. 

26. Eventuelt  
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