
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 8. april 2021 kl. 19.00 VA 55 (Teams) 
 

 
På mødet deltog fra Afdelingsbestyrelsen: Isabella Holst-Sommer, Elmer Jensen og Jesper Rømer samt Camilla Chaltal fra Driften. 
 
Astrid Hansen fra VA’s organisationsbestyrelse samt Lene Gren og Connie Haarlev forsøgte at komme på teams uden held.  
 
Afbud: Morten Bo Jensen fra driften samt Svend Åge Arleth fra Bo-vest. 
 
Referent: Camilla Chaltal 
 
Mødet sluttede kl. 20.10 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Referat fra sidste møde  
Referatet blev godkendt 
 

3. Belysning på parkeringsplads 3 
De opsatte lamper langs muren til Fuldbrovej har desværre ikke den tilsigtet effekt, da lyset blændes, hvis en 
bil parkerer foran dem. Driften indhenter et løsningsforslag fra elektrikeren på udfordringen. 
 

4. Budget fra gård 2  
Budgettet blev godkendt 
 

5. Julefrokost 
Det blev besluttet, at punktet bliver sat på dagsordenen igen efter sommerferien. 
 

6. Orientering til beboerne 
Elmer arbejder på nyhedsbrevet og er snart klar med en skrivelse til beboerne. 
 
Isabella foreslår, at Driften går i samtale med Etagehusene, om der kan spares penge, hvis rensningen af grus 
i foråret, sker i samarbejde med dem – Driften vender tilbage. 
 

7. Punkter til næste bestyrelsesmøde, kommer til at ligge på google docs 
Isabella foreslår, at der åbnes for muligheden om, at bestyrelsesmedlemmerne selv kan påføre punkter til 
næste bestyrelsesmøde via docs. Det blev besluttet, at der fortsættes på den nuværende måde, hvor forsla-
gene sendes til formanden, som udformer en dagsorden ud fra de indkommende punkter.  
 

8. Skorsten på parkeringsplads 3 
Connie Haarlev spørger om skorstenen på I blokken i gård 3 kan males. Det aftales, at driften indhenter til-
bud på maling af skorstenen og om den eventuelt kan fjernes og hvad prisen vil være på dette. 
 

9. evt 

Næste bestyrelsesmøde rykkes til den 20. maj, da planlagte møde falder på Kristi himmelfartsdag. 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde 

 

• Zoom (afholdelse af bestyrelsesmøder herigennem) 

• Faldunderlag vs. grus på legepladserne 

• Hvornår holder driften ferie (påføres årshjulet ved bestyrelsesmødet, der afholdes i juni måned) 

 

 


