
Bestyrelsesmøde onsdag d. 26/8-2020 

Tilstede Pia linda Lisbeth Ole Bent Erling Jeanette. ( Erling gik kl. 19.30) 
Afbud Sonja Dan Bent Ritta. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt dagsorden 
 
2. Valg af dirigent 
Linda 
 
3. valg af referent 
Jeanette 
 
4. godkendelse af forretningsorden 
godkendt 
 
5. Godkendelse af referater 
 
a. Bestyrelsesmøde 17. jun 
Godkendelse referat. Dog med rettelse af dato det er ikke d. 21/6 men d. 17/6-2020 
 
b. Opsummering fra mødet med Bjørn  
Mødet med Bjørn fra Organisationsbestyrelsen blev der talt om det at være i bestyrelsen og hvad det 
indebærer. 
 
c. Evt. revidering af forretningsorden. 
Forretningsorden er ok 
 
6. Fra formandsskabet. 
Formandskabet. Der er kommet en ny Projektleder Gert Lindenskov som skal hjælpe os videre med 
helhedsplanen. En beboer har fået en test på skimmelsvamp og der skal gøres noget i dette lejemål, da det 
er slemt. 
 
7. Fra Medlemmer 
Fra bestyrelsesmedlemmer, A. Lar udgår til næste bestyrelsesmøde hvor der skal træffes en beslutning, 
pga. ikke alle udvalgets medlemmer er tilstede ved mødet. B takt og tone. Det er blevet bedre i bestyrelsen 
godt møde med en god tone. 
 
8. Nyt fra udvalgene.  
 
A. Belysnings udvalg er Bent Erling Dan John Ole. Der er indhentet 4 tilbud på at få nyt belysning her i 
Humlevænget. Der er heldigvis afsat penge til det. Det er besluttet at der er godkendt lysbøjler mellem 
veksøvej/nordrup.  
 
b.  
Husumnet vi modtager snarligt et tilbud fra Dansk Kabel TV vedr. vores internet.  
 



c. Evt. øvrige beboerbladet er nedlagt og der arbejdes på en anden løsning på næste bestyrelsesmøde. Der 
skal ses på vores hjemmeside også.  
 
9. Kontorhenvendelser 
Via mail er givet videre til KAB. 
 
10. Eventuelt 
Rapporten fra lys udvalget blev debatteret under dette punkt ) Lys udvalget udtrykker stor frustration over 
det manglende samarbejde i denne sag, kontoret virker ikke samarbejdsvillig, siger direkte at det ikke 
vedrører bestyrelsen,  dette er Lys udvalget ikke enige med kontoret om, og den samlede bestyrelse var 
enig med Lys udvalget i dette. 
 
Mødet slut kl. 21.30 
I god ro og orden. 
 
 
 
Ref. 
Jeanette staudorf. 
 


