
 

1.  
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

 

Ingen kommentarer. 

2. 
Nyt fra formanden 

Ny beboere i nr.2C 3 sal 
Julie Gindler og Emil Vesterskov Bertelsen 1/8 
2 E 2 sal dør 2 er udlejet til Hanne Ortvad & Lars 
Østerby  pr. 15 / 8 

3. 
Vand fra taget 

Bestyrelsen opfordre til at rensning af taget bliver et 
fast punkt i arbejdsgangen i Dalgasparken 2 gange om 
året. 

4. 
Mail adresser 

På beboermødet d.13-9 vil bestyrelsen uddele en 
seddel til alle beboere, med opfordring til at skrive 
deres mailadresse og aflevere den til formanden. 
Så vil bestyrelsen sende meddelelser og referater ud til 
beboeren . 

5. 
Afdelingsmøde 

Ella krydser af og deler stemmesedler ud 
Ole køber øl og vand  
Lene Merrild kommer fra Fruehøjgaard, og tager 
referat 
Ole ringer og spørger Jørgen Overgård om han vil være 
dirigent. 
Skulle der komme forslag holder vi et møde . 
 

6. Buget møde Ingen kommentarer. Hanne ,Ella, og Mona deltager 

Afdelingsbestyrelse møde i Dalgasparken d. 9-8 2016 Tilstede var 
Ole Kildevang Kristensen, Hanne Rønde, Ella Ramskov, Mona Haven 
Jensen, Per Kristensen var på ferie. 



 

7. 
Evt. 

Der var en del kommentarer under det punkt vi synes 
ikke de ting vi beder om bliver lavet, vi skal rykke for 
det. 
1.Maling af dør på depotrummet på taget var på sidste 
møde og på Markvandring. 
2.Der er en flise på taget der ligger så løst at det lyder 
som får den i hovedet når nogen går deroppe. 
3.Yderdøren i 2B larmer så meget at Ella i 2F vågner 
når nogen bruger den om natten. 
4.Døren i gæsteværelse 1 ind til soverummet binder et 
sted. 
5.Vi har mange problemer med at folk stiller flasker og 

glas i vores affaldsrum. Vi ønsker os et stort 
skilt. Hvorpå der  kun står” Ingen flasker 
og glas her”. 

Vi vil gerne have at Fruehøjgård giver Kiropraktoren 
besked på at hans rengøringsfolk bare fylder i 
affaldsspandene, så de ikke kan lukkes, det er ikke 
nødvendigt, vi har nok spande. Vi har lige fundet en 
død rotte, og det er jo det der kommer ud af at 
containerne ikke kan lukkes. 
Kiropraktikerens folk klapper heller ikke papkasserne 
sammen. 
Håber vi får løst disse ting snarest. 
Referent Mona 
 



 

 
90112 Afdeling Dalgasparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 9/8 2016 
 
Administrationen har modtaget referatet den 12/8 2016 
Administrationen har gennemgået referatet den 16/8 2016 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

1. Referat fra sidste møde 
Ingen administrative bemærkninger. 
 

2. Nyt fra formanden 
Ingen administrative bemærkninger. 

 
3. Vand fra taget 

Rensning af afløbene fra taget bliver et tilbagevendende punkt i 
arbejdsbeskrivelsen. 

 
4. Mailadresser 

Ingen administrative bemærkninger 
 

5. Afdelingsmøde 
Ingen administrative bemærkninger 

 
6. Budgetmøde 

Ingen administrative bemærkninger 
 

7. Eventuelt 
1. Maling af dør til depotrum på taget: Ifølge maleren er arbejdet blevet 

udført den 16/8 2016. 
 

2. Løs flise på tagterrasse: Tømrer Afdelingen er rekvireret til at løse 
opgaven. 

 

3. Yderdøren i 2 B larmer: Elektrikeren er rekvireret til at løse opgaven.  
 

4. Dør til soverum i gæsteværelse nr. 1 binder: Tømrer Afdelingen er 
rekvireret til at løse opgaven. 

 

5. Stort skilt med ”Ingen flasker og glas her”: TeamGrøn sætter et skilt op i 
næste uge. 

 
Kiropraktorens brug af affaldscontainere: Administrationen kontakter 
kiropraktoren. 
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