
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse mandag den 3. maj 2021 

Til stede alle minus Jesper  

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Underskrift af referat fra sidste møde: Udført 

3. Rettelse til sidste referat. Bygherren vil bygge 3 etager på blok 7 og 2 på 

blokkene 2-6. 

4. Parkering: Parkeringsvagter skal undersøges igen på næste beboermøde, 

denne gang i analog udgave. Firmaet skal inviteres med til næste 

bestyrelsesmøde. 

5. Nyt fra formanden: Ny lejer 67, 2 tv., 73, 1 tv., 79, st. th., 77, 1 th., 101, st.th. 

Opsigelser: 65, st th., 93, st.tv., 77 1 th., 79 st. th. 

Udlejning af garage:  

Mail fra Jesper: Montering af sålbænke i blok 5 er påbegyndt.  

Forslag til røgalarmer.  

Søren har forsøgt at få det varme vand i blok 7 til at være vedvarende.  

Vi har modtaget et insekthotel fra KAB.  

Kurt: Ny affaldsordning træder i kraft 1/7-2021 til pap, plast og metal. 

Rengøring er blevet dyre med den nye ordning, men kvaliteten er ikke blevet 

meget bedre.  

VI har fra KAB modtaget et tilbud fra firmaet PKP Regnvandsteknik om at få 

skilt regnvandet fra afløbsvandet. Det vil ikke koste afdelingen noget, så 

bestyrelsen at sagt god for dette, men kun under forudsætning at prisen 

holder. 

Planlægning af afdelingsmøde: Der tages kontakt til Rørbye, mødet bør være 

medio juni. 

6. Opfølgning 

Letbanen: Der er nu bygget en station i Ejby, ud for Daells bolighus. Ellers 

intet nyt. 

Tagboliger: Intet nyt 

Grønt udvalg: Insekthotellet placeres i buskadset ved den store plæne 

ved blok 7. Bestyrelsen er ovenud tilfredse med de runde områder der er 

lavet med div. løgblomster.  

Bestyrelseslokalet: Vi ser efter lamper til lokalet og efterfølgende 

bestiller ejendomskontoret dem hjem og får dem monteret. Lamperne 

skal kunne slukkes individuelt. Lyddæmpning af lokalet er nødvendigt, 

ejendomskontoret skal undersøge hvilke muligheder der er. 



Ting i opgangene: Ejendomskontoret skal fortsætte med at gå 

opgangene efter, med jævne mellemrum, for ting der ikke må opbevares 

her. 

 

7. Bordet rundt:  

 

Møder i fremtiden 

7/6 Klokken 18:30 Bestyrelsesmøde med besøg fra Dansk p-kontrol 

0/6 Afdelingsmøde ???????? 

6/9 Klokken 1700 Markvandring og Bestyrelsesmøde 

4/10 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

1/11 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

6/12 Klokken 1700 Bestyrelsesmøde (julemøde) 

3/1 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

7/2  Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

1/3 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

0/3 Klokken 1900 Afdelingsmøde ???? 

 

 


