
Bestyrelsesmøde den 2. juli 2020 kl. 11.00 – 13.00 
 

 
På mødet deltog fra afdelingsbestyrelsen: Ziggie, Holger, Elmer, Izabella, Connie, Jan, Lene og Elin. 
Astrid fra VA’s organisationsbestyrelse samt Morten og Camilla fra Driften. 
 
Referent: Camilla  
 
 
Holger indledte mødet med at henvise til en film om voksenmobning, han oplever at bestyrelsens interne 
konflikter begrænser bestyrelsens egentlige formål, som er at varetage afdelingen og dens beboere. 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

Elmer oplyser at punktet eventuelt mangler samt punktet ABC. Eventuelt bliver tilføjet til 
dagsordenen og ABC kommer med under dette. 

 
2. Orientering fra driften v/Morten 

 
Morten er ved at indhente tilbud på etablering af miljøvenlig tagdækning på de 24 cykelskure samt 
tilbud på maling af søljegange og mellemgange. Der vil blive stillet skraldespande i gårdene og der 
er ligeledes sat askebægere op.  
 
Der er pt store problemer i cykelkældrene med ophold og rygning. Politiet er fortaler for 
videoovervågning i området og vil utrolig gerne komme til vores kommende afdelingsmøde og 
fortælle om vigtigheden om overvågningen. Morten er ved at indhente tilbud på en 
videoovervågningsløsning. 
 
Lift til 198 er der ligeledes indhentet tilbud på og prisen er kr. 116.243,75, der er nogle regler for 
etablering af lift som skal overholdes, så det begrænser udbuddet. Men der indhentes yderligere 
tilbud på liften. 
 
Udskiftning fra cylinder til Saltolås i opgange, er der indhentet en pris hos Tåstrup låseservice og 
Bagger låseservice vil også afgive et tilbud. 
 
Prisen på vaskemaskiner kommer i august. 
 
Hovedrengøring af trapperne er igangsat. 
 
Det bekræftes at loftlemmene i opgangene tjekkes årligt, det samme gør legepladserne. 
 
Hjertestarterne serviceres efter forskrifterne. 
 
I forhold til mishold af haverne, er der ikke tage beslutning om, hvordan Driften skal håndtere 
dette. Bestyrelsen oplyser at haverne er etableret med dispensation fra kommunen og oprindeligt 
er fællesareal. Dem der boede i stueplan som ikke kunne fik altaner, fik i stedet et lille fliseareal. 
 

3. Beslutning om godkendelse af ansøgning om gårdpenge 
 
Alle 3 gårdes ansøgninger blev godkendt. 
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Alle udbetalinger sker kun ifølge bilag. Der kan lejlighedsvist udbetales et a´conto beløb, hvor der 
inden for 8 dage efter udbetalingen skal foreligge en kvittering, som afleveres til 
bestyrelsesformanden. 
 

4. Mødetidspunkter og møderammer 
 
Elmer efterlyser et årshjul, så der er fastlagt mødedage for hele året samt fast tidsramme for 
mødeafholdelsen. Driften bakker op om dette tiltag. 
Der ønskes desuden en referent udefra og det blev foreslået at Camilla fra Driften fik denne 
opgave, dette blev vedtaget. 
 

5. Åbning af lokaler 
 
Udlejningen af beboerlokalerne er åbnet op og Driften finder ud af retningslinjerne.  
 

6. Formandsposten 
 
Ziggie går af som formand ved næste bestyrelsesmøde og vil fungere som almindeligt 
bestyrelsesmedlem. Hun beder resten af bestyrelsen om at tænke over, hvem der skal træde i 
hendes sted. 
 

7. Evt. 
 
Astrid forslår at tidligere vedtaget deltagertilskud for Tonny Bodal´s arrangementer, findes frem fra 
tidligere referater. Hvis vedtaget er gammelt, giver det mening at det tages op på et beboermøde 
til genbehandling. 
 
ABC får muligvis ikke tilskud fra landsbyggefonden. Elmer forstår at få en koordinator i afdelingen, 
hvis ABC ikke fortsætter.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe for et mere trygt nærmiljø i Kanalens Kvarter. Gruppen hedder 
Kanalgadegruppen og består af beboere fra området, DKE, Klub Svanen og ABC. 
 


