
Referat 
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Tilstede var deltagere  fra lejlighederne 1, 2, 4,5 ,9,11 og 13.

Valg af dirigent samt referent.
Referent: Khatera
Dirigent: Janni

Tilstede: Jette, Janni, Lone, Ole, Maria, Mai-Britt & Khatera 

Formandens beretning.
Der har været vandskader i nogle lejligheder, som foreningens eller foreningens forsikring ikke 
har haft erstatningsansvar overfor.

Den vandskade vi havde i kælderen, skyldtes at grundvandspumpen var gået i stykker, så vi har 
skiftet pumpen ud. 

Der er blevet lukket for antennesignalet, da der ikke er flere lejligheder der bruger dette, vi af-
venter et tilbud på at få antenne taget ned.

Der er blevet isat ny dør i postkassegangen, ligeledes er der nogle lejligheder der for egen reg-
ning har fået skiftet terrassedøren ud.

Bestyrelsen har prøvet at lave fælles grillaftener, grillen er blevet tændt op og man har kunnet 
komme ned med sin mad, til lidt hygge, men tilslutningen har ikke været særlig stor.

Ligeledes har bestyrelsen prøvet at lave det hyggeligt på festivalpladsen (som jeg kalder den) 
ved at indkøbe potter, som vi har plantet til, og det vil vi også gøre igen i år.

Tilbuddene for ny flisebelægning er ikke blevet fremsendt til os endnu. 

Ejerforeningen har fået tilknyttet en advokat på timeløn, hvor bestyrelsen kan henvende sig hvis 
der skulle opstå sager og hvor vi er i tvivl.

Til slut vil jeg henstille til at hvis man opdager at der ligger noget affald og flyder, det kan være i 
postkassegangen, vaskeri, fliserne eller på vores fællesarealer, så saml det op, så der ser pænt 
og ordentligt ud, der kommer ingen og gør det for os mere.

Beretningen blev godkendt.
 



Årsregnskab 2015.
Godkendt. 

Budget 2016.
Godkendt.

Valg til bestyrelsen.
Da Ole fraflytter kan han ikke genopstille, Khatera blev valgt i stedet, Mai-Britt og Maria blev 
genvalgt, bestyrelsen består nu af formand Jette, kasserer Janni, bestyrelsesmedlemmer Maria, 
Mai-Britt og Khatera.

Valg af revisor.
Lone blev genvalgt.

Indkomne forslag.
Af de 4 forslag som Khatera havde fremsendt, blev forslaget om ekstra kælderrum godkendt til 
videre behandling.

Khatera og Jette vil arbejder på dette.

Forslag fra bestyrelsen.
At ejere der for fremtiden ønsker at fremleje deres lejlighed, vil blive opkrævet 500,00 kr. ekstra 
pr. måned i fællesudgifter.

Forslaget blev vedtaget

Arbejdsdag 2016.
Bestyrelsen vil finde en dato her i foråret.

Eventuelt.
Når Ole ikke er her mere må der ikke stilles diverse skrald i skralderummer, kun husholdningsaf-
fald som skal i de grønne containere, der er ingen til at sorterer dette og bortskaffe det. Skralde-
rummet arbejder vi på, men kommunen er meget svær at få fat på. 
Der vil blive udsendt særskilt skrivelse.

Vedligehold af arealer og snerydning m.m.
Der er indhentet tilbud fra et firma som blev godkendt.

Referent Khatera          Dirigent Janni Thaarup Pedersen 
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