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Referat fra bestyrelsesmødet 2. okt. 2019  
 
 
Deltagere: Ole, Jeanette, Linda, Lisbeth, Pia, John, Erling, Sonja 
 
Afbud: Ritta, Dan 
 
1a)  Valg af dirigent: Jeanette 
 
1b)  Valg af referent: Sonja 
 
2)  Godkendelse af referat fra 4. september: Godkendt  

 
3)  Fortsættelse af dette bestyrelsesmøde grundet tidsnød: Tirsdag 22. okt. kl. 17.30 
 
4)  Lars og Anders. Mødet udsat: 
 Ole, Erling, John tager snakken med Lars og Anders 
 Foreløbige emner: 
 Syn af lejemål ved fraflytning (Humlevænget + Lollikhuse) 

Tomme lejemål (står tomme for længe) 
Reparation af fx vandskader fra tagrender 
Ventetid på henvendelser 
Forbrug af alt for meget salt om vinteren ødelægger asfalt og miljø 
Serviceniveauet på arealerne er faldet 
Der bliver ikke luget ukrudt 

Der bliver ikke fjernet hundelorte 
LAR-projekterne: Utilfredshed med, at områderne ikke passes 
Vi ser sjældent gårdmænd, der går rundt 

Veksøvej ?? – efter brand 
Beboerlokalet 
Affaldsbeholdere til lejemål.  
    Københavns Kommune vil forære alle Humlevængets lejemål to affaldsspande med 
    ophæng i køkkenskab (bioaffald + dagaffald). Det undersøges, om de enkelte lejere kan 
    fravælge muligheden. 
  

5)  Orientering fra formanden: 
 a: Igangværende sager: 

     Helhedsplan: Ny projektleder ansat. KAB rykkes for svar vedr. revideret helhedsplan 

    Bestyrelsens møde med Organisationsbestyrelsen (OB): Der rykkes for dato. 

     Afdelingsmødet 19. november: Gennemgang af regnskab 

     Støjdæmpende loft i bestyrelseslokalet: Tilbud for dyrt. Erling kommer med nyt forslag 
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b:  Nye sager: 

Følgegruppe-medlem: Lisbeth Meier valgtes i stedet for Mikkel Lehnsbo, udtrådt af best. 
Jeanette Staudorf, tidligere medlem som repræsentant for Organisationsbestyrelsen (OB), 
er indtrådt som alm. medlem. John B. Sørensen, formand for OB, har overtaget Jeanettes 
plads i Følgegruppen. 

 
 
Resten af punkterne i 5b, der udskydes til det senere møde: 

Alarm 

Belysning på området 
Repræsentant til SAB 
YouSee’s programændringer 

samt punkterne 6-10:  
Forslag fra Sonja 
Budgetopfølgning 
Nyt fra udvalgene: a. økonomiudvalget, b: evt. øvrige udvalg  
Kontorbogen  
Eventuelt 

Fortsættelse af bestyrelsesmødet: 22. oktober kl. 17.30 
Spisningen erstattes af kaffedrikning og Erlings surprise ☺ 

 
 

 
 

 


