
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 7/10-2019 

Deltagere: Kurt, Ulla, Anita, Søren, John, Bjørn og Lis. 

 

1) Godkendelse af dagsorden.  

2) Godkendelse og underskrift af referat. Godkendt. 

Rettelse til referat for august: Vedr. Sålbænke – Blokkene 6 + 7 er lavet på 

sydsiden og blok 5 er lavet på begge sider. 

3) Nyt fra formanden: Kommunen har ansat en tryghedkonsullent. Kurt skal til 

repræsentantskabsmøde i KAB i næste måned. Der er kommet to nye lejere 69, 2 

th. og 103, st. tv. Kurt har modtaget en mail fra Peter Rørbye ang. parkering på 

Tornerosevej fra blok 1 og ned langs Kilometergården, der må ikke parkeres på 

denne strækning, så man vil se om der ikke kan findes en løsning på dette.  

4) Opfølgning 

 

              Letbanen: Kurt skal til borgerpanelmøde d. 23/10 om letbanen. Hertil skal 

              Kurt vide om vi har nogle ting der skal tages op: De støjskærme der bliver 

              taget ned, bliver de sat op igen? Træer der bliver fældet, bliver de  

              genplantet?  

 Tagboliger (se punkt 6)  

 Grønt udvalg: Afholder møde med Jesper og Henrik om grønt udvalg, 

                     beboerlokale, bestyrelseslokale og samarbejde. 

Sommerfest 2020 (8/8 eller 15/8) Skal vi holde den igen sammen med 

Kilometergården? Vi vil forsøge at holde mede med dem i februar.  

Parkering: Tages op igen i næste beboermøde. 

Hjemmeside: Den nye version af hjemmesiden er sat i drift. 

 

5) Bordet rundt: John: Rygning forbudt skilte ønskes opsat i de opgange hvor de 

mangler. Anita: Lars fra KAB har bedt om et årsregnskab for bestyrelsens 

indtægter og udgifter. Anita tager den med ham over telefonen i morgen.   



6) Erik B. Nielsen: Det ser ud til at der er kommet en seriøs bygherre til de mulige 

nye boliger der har været på tale i en årrække som nye tagboliger. Vi ved 

forhåbentlig inden for de kommende to måneder om det bliver til noget og kort 

derefter vil der måske ligge et færdigt projekt.    

Rotteproblem, faldstammerne (de gravide koner) skal man sørge for at rense, så 

der ikke samler snavs i så store mængder at rotterne kan komme op til 

toiletterne. 

 

Mødedatoer 

4/11 Bestyrelsesmøde / budget kl. 1830 med Peter og Lars + smørrebrød 

2/12 Bestyrelsesmøde kl. 1830 + Julemiddag 

6/1 Bestyrelsesmøde kl. 1830. (Ulla er ordstyrer) 

10/2 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

18/2 Afdelingsmøde Kl. 1900 

2/3 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

6/4 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

4/5 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

1/6 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

10/8 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

7/9 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

5/10 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

2/11 Bestyrelsesmøde / budgetmøde kl. 1830 med Peter + Lars 

7/12 Bestyrelsesmøde / jul kl. 1830 

 

 


