
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 10/2-2020 

Til stede:  

 

1) Godkendelse af dagsorden, godkendt 

2) Godkendelse og underskrift af referat, godkendt 

3) Nyt fra kontoret og formanden 

Der har i den forløbne periode været 3 indflytninger og en lejlighed bliver ledig pr. 

1/3. 

Rygning forbudt skilte kommer, de er i restordre. 

Det vil være muligt for bestyrelsens medlemmer at deltage i almene boligdage i 

Belle Centret den 11+12 september. 

 

4) Opfølgning 

Renovering: Høre om bredte på håndklædetørrer. Hele renoveringssagen 

er fra Rørbyes side sat i bero af hensyn til tagboligerne. 

Letbanen: 

Der er møde i april måned med borgerpanelel 

 Tagboliger: 

 Intet nyt  

 Grønt udvalg:  

Der ventes et møde med Rørbye. Der er plantet 2 morbærtræer plus  

omkring 10 frugttræer 

Sommerfest 2020: 

De firmaer der bruges i forbindelse med festen, skal oprettes i KAB’s 

system.  



Parkering: 

Der er møde om standere senere på måneden i TUB 2 

Hjemmeside: 

 Bjørn har været til opfølgningskursus. 

Rengøring_ 

Det går i udbud af et firma, der efterfølgende holder øje med standarten. 

Budget for næste år blev udleveret på mødet 

Bestyrelseslokale: 

Vi ser på møbler i møbelhuse. Der sendes bekræftelse til Rørbye på 

klargøring af lokalet. 

Vejbump:  

Der er kommet ny pris. Jesper vil se på om det kan gøres billige.  

5) Opfølgning på sager driften skal lave 

Det nye bestyrelseslokale. Bestilt februar 2020 

Opsætning af vejbump. Sat midlertidig i bero i februar 2020 

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

lidt i bero grundet tagboligsagen 

6) Bordet rundt 

Husk at det kostet 500 at leje beboerlokalet uanset formålet.  

Hvad gør vi hvis det misligholdes i forholdt til det indbetalt beløb. Tømning af 

askebæger sker sjældent af lejer. Rengøring af toiletter har svigtet ved en enkelt 

lejlighed. 

Batteri mangler i ur i motionsrum. Der mangler pumpe til motionsbolde. 



Indkøbsvogne står rundt omkring. Kan de ikke samles sammen, eventuelt på 

containerpladsen 

 

 

Mødedatoer 

2/3 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

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

6/4 Bestyrelsesmøde kl. 1830 


