
 

E-Referat af bestyrelsesmøde nr. 216, onsdag d. 11-11-2020 

Tilstede:  

Thor, Kim, Ilan, Johan, Randa,Marc, Thorsten, Rune 

 

Fraværende med afbud Anne, Hanne, Carsten, Rune, Marie  

Fraværende uden afbud: 

Angiv om forslag er til info(I), eller til beslutning(B). Brug indstillings-skabelonen. 

Godkendt d.: 

 

 

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og 

gennemgang af dagsorden.  

 

Thorsten vil gerne lave udkast til eksterne referater (208) 212, 213, 214, 215 

 

2. Renovering af trappeopgange (I) 

Status  

 

Thorsten har sendt listen vi havde sidst med random emner til Michael (Plan1) og der er 

allerede udbedret en del. Projektet kører som det skal. 

Beboerne jagtvej er informeret om dørskifte. Vi har kun hørt fra een og han har accepteret 

 

3. Altanprojekt (I) Status er at vi har bedt Trine (Winsløw) om at gå ind i sagen. Vi er 

ved en skillevej og har været det i et stykke tid. Magnus og Kim deltager i en 

møderække med E&P og BT. Vi er med til at organisere projekteringsfasen, og at få 

alle til at samarbejde. 

 

Infopunkt 

 

4. GF+XGF (I) 

 

GF i morgen kl.17 vi er der 16:30 i Nørrebrohallen.  

 

5. Gårdlaug i Hørsholmsgården (B) 

Kim er fortsat formand for gårdlauget. Han har brug for at bestyrelsen godkender at 

han repræsenterer AB Jæger, så han formelt kan agere på foreningens vegne, efter 

at han i maj måned 2020 flyttede fra gården. 

 

Kim har bestyrelsens mandat til at repræsentere AB-Jæger i Gårdlauget Hørsholmsgården. 

 



6. Ansættelse af driftskoordinator (I) 

Status 

Jobopslag er lagt på jobindex, der er kommet en del ansøgninger allerede og der er nogle 

der ser ok ud. Ansøgningsfrist er d.15 dec. Jobopslaget skal måske også ud på facebook. 

 

7. Venteliste (B) 

Se tidligere udsendt mail vedr. Waitly 

 

Der stemmes for kontrakten med Waitly og der gives mandat til salgsudvalget og 

formandskabet til at forhandle/afvise Cobblestones ønskede prisstigninger 

 

8. Bestyrelsesgodtgørelse (B) 

 

Johan gennemgår “fraværslisten” og sender besked til Gitte om hvem der skal have 

udbetalt. 

Gitte skal udsende proceduren. 

 

9. Jul i Jægersborggade (B) 

Halloween blev aflyst og julemarkedet bliver ikke til noget. Skal vi finde på noget 

julehygge på afstand? 

 

Der er bestilt juletræer. Vi taler om at lave en julepose og hænge på alles døre. Et udvalg 

bestående af Kim, Thorsten, Thor og Marc undersøger hvad man kan komme i en pose. Der 

foreslås en ramme på 20-30.000kr 

 

10. Nyt fra BU 

 

BU prøver at finde en ny kloakmester. Der kommer en indstilling. Der har været utilfredshed 

med VVS og der tænkes på at skifte VVS ud. Plan1 har set lidt på faldstammerne, det skal 

overvejes om de skal fores og Michael (Plan1) laver et overslag. Men vi har ikke (8-9 mill til 

at skifte dem.) Det er en udskift der skal indtænkes i de fremtidige budgetter.  

 

11. Nyt fra EU 

Intet nyt 

 

12. Nyt fra KU 

Vi springer det næste nyhedsbrev over 

 

13. Evt. 

 

 


