
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 4/5-2020 

Afbud fra Jesper og Bjørn 

Tilstede: Kurt, Ulla, Søren, John og Lis 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2) Underskrift af referat fra marts: Godkendt 

3) Nyt fra kontoret og formanden: Kurt: Ny beboer i 71. tv., 91 st. th, 67 1. th., der 

kommer snart en ny i 101 st. tv. 

Peter Rørbye har oplyst at en ekstra p-plads ved blok 2 kan etableres for ca. 300 

kr. 

4) Afdelingsmødet 

5) Opfølgning 

Renovering: Gået i stå 

Letbanen: De har endnu ikke taget brug af p-pladsen  

 Tagboliger: Ligger hos Boligministeriet  

 Grønt udvalg: Ulla undersøger mulighed for et nyt møde snarest. 

Sommerfest 2020: Aflyst  

Parkering: En ekstra p-plads etableres ved blok 2 (kræver kun bemaling). 

Hjemmeside: John skal på næst kommende kursus i udvikling af 

hjemmesiden. Der er manglende opdateringer på hjemmesiden. 

Rengøring: Skal sættes i udbud, men hvornår sker det? 

Bestyrelseslokale: Væggene er nu blevet malet, og det næste bliver 

gulvet. Så kommer thekøkkenet. Der bliver opsat plastik for vinduerne, 

indtil der bliver opsat permanent radiator dernede, og i samme periode 

kommer der to midlertidige radiatorer op. Møbler og lamper ser 

bestyrelsen på når den tid kommer. 

Røgalarmer: Skal undersøges om de er med i dette budget år 



Lys i opgangene: Der er installeret nyt lys i opgangene i blok 6 og 7, det 

fungerer ikke efter hensigten. Det skal undersøges hvorfor lyset tænder 

når beboere bevæger sig inde i deres lejlighed, det er ikke meningen. 

Lyset skal kun tænde nå man kommer ind i opgangen ude fra, fra 

kælderen og fra lejlighederne og ikke på andre tidspunkter. Dette skal 

løses inde der bliver installeret i de øvrige blokke. Budgettet skulle ikke 

være et problem, så når dette problem er løst skal installationen 

fortsætte. 

6) Opfølgning på sager driften skal lave 

Det nye bestyrelseslokale. Bestilt februar 2020. Malet i slutningen af 

april. 

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

pris. Har intet hørt fra kontoret op til mødet i maj. 

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

bero grundet tagboliger 

P plads ved blok 2 – der mangler kun stirper. (maj 2020) 

7) Bordet rundt 

Ulla: Ved blok 5 ligger der ofte affald omkring containerne, der skal sættes sedler op 

i opgangene med information om at det skal ned i containerne og låget skal lukkes. 

Batteribeholderne skal tømmes, kommunen er blevet kontaktet for 4 uger siden, 

men der sker ikke noget, så ind til videre må ejendomskontoret meget gerne tømme 

dem. 

Kurt har givet de to andre afdelinger på Tornerosevej lov til at benytte vores 

beboerlokale til bestyrelsesmøder – så de kan sidde med den nødvendige afstand af 

hensyn til Covid-19. 

   

Mødedatoer 

Bestyrelsesmøde den 1/6 klokken 1830 


