
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 2/12-2019 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2) Godkendelse og underskrift af referat: Godkendt 

3) Nyt fra kontoret og formanden: Jesper; der er bygget om på kontoret, så der er 

kommet skranke, hvor beboere henvender sig. Fremover vil der som 

udgangspunkt kun sidde en på kontoret.  

Ejendomskontoret begynder på at rydde op i opgange og kældergange, hvor der 

står ting som ikke må være der.  

Der er blevet plantet 2 nye morbærtræer.  

 

Kurt:  

Bestyrelsen har modtaget klage over varebiler der parkerer på beboelsens 

parkeringspladser, hvilket ikke er tilladt. Derfor bliver der sat sedler op i 

opgangene med reminder om dette.  

Efter jul vil vi bede beboerne om at smide deres juletræer ud fra deres altan. Der 

kommer sedler op om dette.  

Ejendomskontoret er blevet bedt om at sætte rygning forbudt skilte op der hvor 

der mangler.  

Udlevering af hængelåse til samtlige beboer til tørrerummet med nummer på. 

Ulla er kommet med forespørgsel om mulighed for isolering af 

etageadskillelserne. Det er blevet forslået at det tages med i 

renoveringsprojektet.  

Der er kommet ny opvaskemaskine i beboerlokalet, men der mangler stadig ny 

kaffemaskine og støvsuger.  

Ulla er kommet med forslag om at sedler der hænges op i opgangene med div. 

informationer printes på farvet papir i forskellige farver således at man ser de 

nye opslag.  

Udskiftning af gamle ledninger i opgangene, der indhentes tilbud på dette samt 

opsætning af LED lamper.  

Der er kommet oplysning om at der ved udskiftning af vores vandrør skal 

monteres vandmåler på det varme vand og der skal nu tages stilling til om vi også 

skal have på det kolde.  



Der er fortsat problemer med det varme vand i nogle lejligheder: 

ejendomskontoret ser på det.  

Ang. elstandere til elbiler vil på nuværende tidspunkt være for den enkelte 

beboeres egen regning.  

Søren er valgt til ny kasserer, da Anita flytter.    

4) Drøftelse om ”Vild med vilje” konceptet med fokus på øget biodiversitet i 

boligområderne. Det kunne være at der blev lavet arealer, hvor 

græsplænen fræses og der sås vilde blomster, som giver mere insekt- og 

fugleliv. Peter R. booker aftale med Vild med Vilje og høre dem om hvad 

de kan bidrage med eller om det er noget vi selv kan stå for.  
Afd. bestyrelserne bedes drøfte hvor og hvordan deres afdelinger kan bidrage til 

øget biodiversitet: Grønt udvalg tager stilling til dette. 

5) Opfølgning 

Renovering 

Letbanen: Der er kommet opdatering på hvornår de går i gang.  

 Tagboliger  

 Grønt udvalg 

Sommerfest 2020  

Parkering 

Hjemmeside 

Rengøring: Der bliver klaget over rengøringen, Der er taget kontakt til 

nye firma. 

6) Opfølgning på sager driften skal lave 

Brikker motionsrum 20 stk. bestilt 13.november 2019 - OK 

Det nye bestyrelseslokale. Bestilt oktober 2019 

Opsætning af vejbump. Bestilt 5. november 2019 

Natursten på begge sider af indkørslerne. Bestilt oktober 2019 



Espalier (jerngitre) til roser ved gavle og vægge. Bestilt forår 2019 - forår 

7) Bordet rundt: Ulla: Røgalarmer, hvad sker der med dem?  

 

Godkendt den 3/1-2020 

 

 

 

Kurt Gjerstof   Ulla Løvhøj 

 

 

John S. Nielsen   Søren B. Jensen 


