
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 2/3-2020 

Tilstede: Kurt, Ulla, Bjørn, Søren, Lis og John 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2) Godkendelse og underskrift af referat: Godkendt og underskrevet 

3) Nyt fra kontoret og formanden: 

Ejendomskontoret: De er fortsat ramt af sygdom. 

4) Beretning til afdelingsmødet: Oplæg til beretningen er blevet gennemgået, 

rettelser blev tilføjet. 

5) Opfølgning 

Renovering: Er foreløbig sat i bero.  

Letbanen: Containergården inddrages snart. 

Tagboliger: Der ventes en afklaring fra boligministeriet.  

 Grønt udvalg: Der holdes snart møde 

Sommerfest 2020: Kurt kontakter Peter V. 

Parkering: Peter Rørbye er blevet bedt om at undersøge muligheden for 

at lave en ekstra parkeringsplads ved blok 2. Vi afventer svar på dette. 

Hjemmeside: Undersøg muligheden for at få fat i plantegninger over de 

forskellige lejlighedstyper og lægge dem ind på hjemmesiden. 

Rengøring: Der er et firma som skal holde øje med at det bliver gjort 

ordentligt, vi afventer resultat af dette. 

Bestyrelseslokale: Arbejdet er sat i gang. 

 

Røgalarmer: Undersøge pris og hvornår ejendomskontoret kan lave det. 

 

Lys i opgangene: Bestille nye lamper af samme type som der er monteret 

i kilometergården, samt udskiftning at stofledninger i opgangene. 



Beboerforslag: Der er kommet forespørgsels fra Sofie i blok 3 om indkøb 

af et ekstra bordebænke sæt til blok 3. det er godkendt. 

 

Der er komme forslag om at dele motionsrum med Kilometergården, det 

vil medføre at vi vil blive momspligtige. 

 

Der kommet ønske om at fjerne et stykke af cykelstativet ved skur til 

elscooter, så den nemmere kan komme ud. Det er vedtaget. 

 

 

6) Opfølgning på sager driften skal lave:  

Det nye bestyrelseslokale. Bestilt februar 2020 

Opsætning af vejbump. Indtil videre sat i bero til næste møde grundet 

pris. 

Espalier (jerngitre) til roser ved gavle og vægge. Bestilt forår 2019, sat i 

bero grundet tagboliger 

7) Bordet rundt:    

 

Mødedatoer 

11/3 Afdelingsmøde Kl. 1900 på valg er: Kurt, Søren og Bjørn 

6/4 Bestyrelsesmøde kl. 1830 


