
Referat af bestyrelsesmøde d. 07-01-2020 

Tilstede: Katja, Ina, Jan, Vm, Birte. 

 

Referent: Katja. 

Dirigent: Birte. 

 

Referat fra d. 24/9 godkendt. 

 

Gennemgang af regnskab. 

 

Regnskab er gennemgået og div. spørgsmål er udfærdiget til Regnskabsmøde. 

 

Nyt fra repræsentantskabet. 

1. Lille orientering vedr. Mjølnerparken. 

 

YOUSEE. 

1. Der er 1 års opsigelse på grundpakken til hvert kvartal. 

 

Svar fra Troels vedr. ejendomsfunktionærer. 

1. Der vil blive mulighed for at få et overblik over udgifter vedr. afdelingsmødet i feb.  

 

Sårbarhedsanalyse fra tryghedsteamet. 

1. Invitation til opdatering af sårbarhedsanalyse dette ønsker vi ikke. 

 

Vm gamle kontor 

1. Det bliver brugt til opbevaring. 

 

Bestyrelsen kan se alle regninger. 

1. Vi kan se kvartalsregninger, hvis vi går på Bo-Vita. 

 

Papir for vinduer. 

1. Så længe at det ikke er beskrevet i husorden hvordan udsyn af vinduet er, så kan vi ikke gøre noget 

ved det. 

 

Regninger vedr. 2b. 

1. Det rengøringsfirma der har ødelagt gulvene i 2b. har selv måtte æde regningerne ved de skader de 

har lavet. 



 

Gårdmand: Rasmus. 

1. Er der nogle klager omkring Rasmus og hvis de har nogle klager så skal de kontakte 

ejendomskontor. 

 

Opvaskemaskine. 

1. Rød dunk 

 

Ting til beboerlokale. 

1. Der skal indkøbes div. ting. 

 

Vindue under Connie. 

1. Der bliver byttet rundt på vinduerne i vaskeriet. 

 

Forretning i lejlighed 

1. I opgang 2c er der en forretning, men man skal klage til Bo-Vita, da der ikke er lovligt at have 

forretning i almennyttig bolig. 

 

Ghettodannelse. 

1. Man kan godt rette bekymring til Bo-Vita om at, man føler at hvis der kommer for mange af 

Mjølnerparkens beboere til en lille afdeling som vores, så der er mulighed for Ghettodannelse i Store 

Mariendal. 

 

Evt.  

1. Der bliver sat eksterne firmaer på til snerydning efter kl. 15.00 

2. Der er tilbud på en fælles traktor. 

3. Det er besluttet at der skal rengøringsfirma på fælleslokale efter brug af bb, der 30/12-2019. Da de 

ikke har gjort rent efter flere henvendelse. 

 

 

 

Sendt fra min iPad 


