
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 10/8-2020 

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

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2) Peter Rørbye: Intet nyt. Kurt: Vi mangler informationer fra HB, ejendomskontoret 

og KAB. Det bliver taget op på næste formandsmøde.  

Trappevask sagen, hvad sker der. Der er udbud i gang, Peter har oversigt over 

forløbet.  

Ulla; hvad sker der med ”Vild med vilje”, Peter videregiver Ulla som 

kontaktperson.  

Bestyrelsen vil gerne bede om et regnskab for udlejning af beboerlokalet. 

Oprettelse af MobilePay og udfasning af kontaktbetaling. 

3) Underskrift af referat fra juni: Mangler Bjørns underskrift. 

4) Nyt fra kontoret og formanden: Vi har ikke fået tilbagemelding fra kontoret 

vedrørende opsætning af ny lamper i opgangene i forhold til de problemer der i 

blok 6 og 7, men bare fået en skrivelse på opslagstavlen i opgangene, samme uge 

som udskiftningen ville ske. 

Der skal laves en aftale om hvilke rutiner der skal være omkring beboerlokalet, 

hvad skal kontoret lave og hvad skal Ulla lave. 

Vaskerierne, der skal monteres blænde på kontakterne så lyset ikke kan slukkes, 

men bare tænder automatisk, når man går ind. 

Vi mangler løbende information om hvordan vores økonomi i afdelingen ser ud. 

Formanden: 95, 1. tv. ny lejer, 103, 1. tv ny lejer, 107, st. th. opsagt pr. 15 nov., 

101 st. tv. ny lejer, 67, 2 th. pr. 1/9-2020 

5) Beboermødet:  

6) Opfølgning 

Renovering: Stoppet af HB/KAB 

Letbanen: Har indtaget halvdelen af containerpladsen og en del af 

parkeringspladserne 

 Tagboliger: Ligger hos Boligministeriet: Intet nyt   

Sommerfest 2020: Aflyst   



Hjemmeside: Utilfredshed med ændring af hjemmesidens web-adresse, 

der er en mulighed for at skifte til en anden platform. Vi skal tage stilling 

til dette på næste møde, når Bjørn er til sted efter sommerferien. 

Rengøring 

Røgalarmer: Er blevet glemt i budgettet 

Lys i opgangene.: Er næsten færdige, dog mangler justering. 

7) Opfølgning på sager driften skal lave 

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

april. Gulv lagt i slutningen maj. Køkken monteret. Mangler nu kun 

lamper og møbler: Til slut skal opvaskemaskinen og køleskabet flyttes 

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

bero grundet tagboliger 

8) Bordet rundt: Kurt, forslag fra beboer;  

Indkøb af parasoller til grillpladserne. Modeller findes og indkøbes til næste 

forår.  

John, skal vi have p-vagt til afstemning til beboermødet 2021? 

 

 

Mødedatoer 

Afdelingsmøde den 25.august klokken 1800 (1900) i kirkens lokale 

Bestyrelsesmøde den 7/9 klokken 1830 

 


