
Bestyrelsesmøde d. 6. feb. 2019. kl. 17:00 

 

 

I mødet deltog: Ole, Sonja. Nina. Jeannette, John, Linda, Lisbeth. 
Valg af referent: Lisbeth 

 

 

 

Forretningsordenen blev godkendt 
 

 

Referatet blev godkendt. 
Referat til ekstraordinært bestyrelsesmøde blev godkendt med 
rettelser. 
 

 

Der vil komme en prøve af beboelsesvogn som skal bemandes af 
funktionærerne dagtimer og bestyrelsesmedlemmer i aftentimerne 
og Weekenden, der vil blive lavet et skema til bestyrelsen, vognen 
bliver sat op så at beboerne kan komme til at se hvordan sådan en 
kan beboes, evt. spørgsmål vil skulle besvares af funktionærerne på 
kontoret.  
 

 

Fastelavn er i støbeskeen, Linda er i fuld gang og der er sendt 
invitationer ud til beboerne, der påtænkes af man vil se om man kan 
lave et fastelavns udvalg, som ikke ligger hos bestyrelsen, men hos 
beboerne. 
 

 

Skiltning på stier, vedr. cykling og andet, vi afventer at Lars kommer 
med nogle bud på skilte, der er tale om et stort vejviserskilt som skal 
kunne hjælpe for bedre at oplyse om bebyggelsens nummerering, til 
hjælp for ambulance og gæster, på hjørnet ved genbrugspladsen. 
 

 

Træerne på Bjernedevej er under behandling, og der følger man 
husordenen, og Lars vil tage dig af denne sag. 
 

 

Kursus om byggesager er udsat til senere, vi afventer dato for 
Kursus. 



 

 

Boeslundevej, der har været problemer med street køkkenet og 
deres parkering, der er søgt ændringer, vi afventer svar fra 
kommunen. 
 

 

Vedr. terrassedøre, der er fortsat problemer med nøgler og lås, vi 
afventer tilbud på pris og om det kan lade sig gøre pga. metallet 
bliver for varmt og ødelægger døren. 
 

 

Der vil blive lavet en opdatering på liste med bestyrelsen og 
telefonnumre. 
 

 

Der skal være møde med organisationsbestyrelsen formand og 
næstformand, uden arkitekter, vedr. helhedsplan i feb. mdr. . 
 

 

Udvalget for HusumNet, er i gang med at forsøge at få priserne ned 
på vores internet, vi arbejder på sagen., der er på nuværende 
tidspunkt forhandlet priser ned, men vi prøver om vi kan få den 
længere ned. 
 

 

Budgettet er lavet men er ikke i orden, der er tvivlsspørgsmål, så det 
er ikke godkendt af bestyrelsen. 
 

 

 

 

 

Mødet blev afsluttet i god ro og orden. 
 


