
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse mandag den 7. juni 2021 

 Til stede: Kurt, Ulla, Lis, John, Grethe, Jesper og besøg fra Dansk P-

kontrol 

 Afbud: Søren 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Dansk P-kontrol: Rent analog, Det anbefales at bilens nummerplade bliver 

registreret på den enkelte beboers registrerede bil. Der skal være papir 

gæstekort, som beboerne kan udlevere til deres gæster. På beboermødet skal 

det besluttes, hvis det det bliver stemt igennem, hvor lang tid der må gå inden 

der skal være en P-billet i forruden og hvor længe der må parkeres. 

Grunden til at dette tages op igen er at, vi kommer til at ”slås” med de 

beboere der kommer i forbindelse de lejligheder der skal bygges oven på.  

3. Underskrift af referat fra sidste møde: Underskrevet 

4. Nyt fra kontoret og formanden: Jesper: Den nye affaldsordning kommer for 

vores vedkommende først i januar 2022. Det er planen at de nye 

affaldsområder, som skal udvides, skal indhegnes og låses med briksystem. 

Montering af sålbænke i blok 5 er færdig. Røgalarm, det skal være en tysker. 

Mobilantenne på blok 7 skal forhøjes en lille smule. Jesper er konstitueret 

driftsleder i Edison Park og Banevænget de kommende 5 mdr.  

Kurt: Opsigelser af lejemål: 105, st. th., 69, 2 tv. 

Det er fra HB’s side blevet besluttet at der skal være 2 underskrifter ved brug 

af midler fra bestyrelsens rådighedsbeløb. Der er nedsat et hurtigt arbejdende 

udvalg, som skal komme med en løsning på opførelse af el-standere til elbiler, 

der skal være en afklaring til august. KE er blevet en del af et projekt der skal 

klarlægge forbruget af det varme vand og returløbet heraf. Det nye 

rengøringsfirma bliver løbende kontrolleret, der har været nogle enkelte 

problemer.   

5. Planlægning af afdelingsmøde: Ejendomskontoret sætter stolene op til mødet. 

6. Opfølgning 

Letbanen: Intet nyt 

Tagboliger: Boligministeriet har givet ok til at der kan bygges oven på. 

Det medfører at der skal skaffes i nærheden af 40 parkeringspladser, 

hvilket betyder at vi kan komme til at give afkald på den store 

græsplæne ind mod kirken. 

Grønt udvalg: Intet nyt. 



Bestyrelseslokalet: Støjabsorbering af bestyrelseslokalet er påbegyndt, 

det har hjulpet lidt, men der skal mere til. Jesper kommer med forslag til 

lamper til bestyrelseslokalet. Montering af håndklædeholder til 

papirhåndklæder ved køkkenet, bag ved døren plus en skraldespand til 

at putte dem i. Der skal indkøbes en elkedel.  

Ting i opgangene: Ejendomskontoret skal fortsætte med at gå 

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

her. 

 

7. Bordet rundt: John: Mona har et skur til sit el-køretøj, det er fyldt med flasker 

eller affald, sidste år fik hun besked på at tømme det, af Peter Rørbye, det er 

endnu ikke sket.  

 

Møder i fremtiden 

24/6 Klokken 1900 – Vi møder klokken 1830. - Afdelingsmøde  

6/9 Klokken 1700 Markvandring og Bestyrelsesmøde 

28/9 Klokken 1900 FR-årsmøde (frivilligt) i Kagsgården 

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 ???? 

 

 


