
 

 

E-2022-01-12 Referat af bestyrelsesmøde nr. 230 

Tilstede:  

Thor, Kim, Ilan, Randa, Marc, Thorsten, Simone, Anne, Johan, Michael,  

 

Fraværende med afbud:  

Fraværende uden afbud: Hanne, Mikkel, Rune 

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. 

Referent: Michael (bortset fra pkt. 2, hvor Anne refererer) 

Ordstyrer: Thorsten 

Referater fra sidste møde godkendt med følgende bemærkning, der blev besluttet at 

driften indkøber manglende måtter. 

 

2. Nyt fra driftskoordinator 

Michael fortalte at vores nye vicevært, Ibrahim, er kommet godt fra start. Han fungerer 

godt også med de andre, og han giver den en skalle. Michael vurdere, at han vil være en 

gevinst for AB Jæger. Michael opfordrer bestyrelsen til at hilse på ham. 

Der har været rygende travlt i gaden med alle mulige småting. Fra næste uge skulle der 

være bund i tingene og mulighed for at komme i gang med andre ting.  

 

3. (I) Orientering omkring opretholdelsen af branddøre 

 

4. Forslag: retningslinjer for dørtelefon navne 

fx. “1.th S. Vestergaard & E. Jørgensen” på alle dørtelefonskilte. 

Driften løser problemet fremadrettet med navne og etage 

 

5. Ansøgning fra BU om økonomiske midler til afholdelse af et heldagsmøde (B 

Godkendt af bestyrelsen) 

 

6. Skægkræ. Lader til at være et udbredt problem i foreningen. 

Vi skal informere i nyhedsbrev hvordan man kan imødegå det. 

Man skal støvsuge om aftenen, og der findes fælder der kan fange dem 

 

 

7. Altaner (I) 

 



 

8. Overdragelse af ventelisteplacering (B)  

 

9. Klage fra beboer som har mistet sin venteliste anciennitet (B)  

 

10. OGF. Vi skal finde dato og sted (B) 

Randa mener vi skal holde det i april, og på det Fri Gymnasium. 

Randa og Michael arbejder videre med OGF 

Randa og Michael Finder en dato for budgetmøde 

 

11. Nyt fra BU 

Thorsten orienterede om at BU arbejder med forskellige projekter i gaden. BU vil bruge 

en dag på at kigge projekterne igennem 

Thor orienterede om vandstik og Dantæt 

 

12. Nyt fra EU 

 

13. Nyt fra KU 

 

14. Evt. 

- Nytår 

Godt arrangement, må gerne blive en tradition 

Bæredygtigt og hundevenligt krudt til næste år. 

 

 

           

  Mødet slut klokken 20:30 

 

 

 

 


