
Referat bestyrelsesmøder d.08.01.14. kl.15.30 
 

Tilstede: Helle, Henrik, Michael & Jan - Afbud: Dennis & Morten. 
 

 
 
  1)  Referat godkendt. 
 
  2)  Der har været problemer med at underlaget har været for vådt, så snart det er tørt 

nok bliver der opmalet båse. 
 
  3)  Det blev diskuteret hvorledes vi griber reparationer af de nye vinduer an i forbindelsen 

med at Jönsson er gået konkurs og det derfor er fabrikanten Ideal Combi der skal 
udføre reparationerne. 
Michael redegjorde for mulighederne - Vi kan vælge at få udført reparationer med det 
samme, hvorved afdelingen hver gang får en regning på reparationerne, hvilket i 
længden kan blive en bekostelig affære. 
Der er også muligheden for at vælge at samle reparationerne og få dem udført samlet, 
hvorved det er Ideal Combi der betaler for. 
Bestyrelsen enedes om at vælge modellen hvor vi så vidt muligt samler reparationerne 
og får dem udført samlet, dette mener Michael maks. vil give en forsinkelse på ca. 6 
uger for udførsel grundet forretningsgangen omkring indrapportering til Ideal Combi. 
Bestyrelsen enedes også om at reparationerne som ikke kan vente udføres så hurtigt 
det er muligt og at det er Michael der tager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
Beboerne opfordres til at henvende sig til afdelingsbestyrelsen hvis man ikke er enig i 
vurderingen og denne vi så tage en vurdering. 
Bestyrelsen enedes om at fremgangsmåden omkring fejl tages op på første møde efter 
afdelingsmødet når den nye bestyrelse mødes første gang. 
Michael informerede også om at der allerede er indrapporteret fejl omkring 
udluftningsventiler som ikke slutter tæt, ikke tætte yderdøre og ringeklokker som ikke 
virker efter hensigten, disse fejl er fælles for de 4 byer. 
Tømrefirmaet Juhl & Nielsen har overtaget serviceaftalen i forbindelse med 
gennemgangen efter 1, 3, 5, 7 & 10 år, dette er sket på samme betingelser som der 
tidligere var aftalt med Jönsson. 
 
Der er i alt kommet 20 forslag til afdelingsmødet og det blev aftalt at Jan scanner dem 
ind og sender til DAB så de kan blive trykt til omdeling. 
Forslagene vil også blive lagt på hjemmesiden. 

 
  
 
  
 
 
 



 
4)  Intet nyt. 
 
5)  Intet nyt. 
 
 6)  Der er gået eu regler i udskiftningen af komfurerne i Vesterby og derfor er 

udskiftningen sendt i udbud og når resultatet af denne foreligger, vil der blive udsendt 
information omkring modeller, fremvisning og udskiftningsplan. 

 
 Der har været sat ild i en skraldecontainer i Hybenhegnet som heldigvis hurtigt blev 

slukket og derfor ikke anrettede skader på andet end containeren. 
 Der er pågrebet en mistænkt i sagen og politiet forestår det videre i sagen. 
 
 Der er indrapporteret defekte lygtepæle til Dong som står for reparationerne af 

udendørs belysningen. 
 
  7)  Intet nyt. 
 
  8)  Henrik tager kontortiden d.09.01.14. 
 
  9)  Næste møde: 21.01.14. kl.17.00 
 
10)  E.V.T. 


