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Mødedeltagere: Ronald, Jens, Helen, Mette J, Karina, Mette L. (ref.) 

Afbud: Sonja 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. februar 2017 kl. 18.30 
 
Dagsorden: 
 

Punkt Tidsrum Beskrivelse 

 18.00-18.30 Udlejning af fælleshus ved Mette J. 

Klargøring til bestyrelsesmøde ved resterende bestyrelse 

 18.30-19.00 Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer  

Husk at klager skal være skriftlige, for at bestyrelsen kan behandle 

dem. 

 

 19.00 Bestyrelsesmøde bag lukkede døre 

A  Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferater siden 

sidst 

B  Nye sager/henvendelser siden sidst, herunder henvendelser 

under pkt. B samt opfølgning på opgaver og aktiviteter 

 

Bestyrelsernes bestyrelse, forældrekøb 

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Punkter til generalforsamlingen 

Tilbud på optegning af striber 

Status på reparation af fælleshuset 

Varmepumpe i fælleshuset 

 

C  Økonomi 

Afklaring vedr. regning for første omgang nedrivning af loft 

 

D  Vandforbrug og evt. indslag fra Vandudvalg 

Flowmåler 

Tilbagebetaling af spildevandspenge 

 

E  Nyt fra arbejdsgrupper 

Vedligeholdelsesgruppen 

Børnegruppen – Fastelavn 

Kommunikationsgruppen og nyhedsbreve 

 

F  Evt. Indhold til Infobrev 
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G  

 

Evt. 

 

 

 
 

Udlejning og klargøring til bestyrelsesmødet 
Blev varetaget af Mette J., mens der blev gjort klar til mødet 
 

Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer 
Ingen henvendelser. 

 
Ad A. Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferat og beslutningsreferat til  
medlemmer 

 
På mødet blev referatet fra bestyrelsesmødet i januar godkendt, samt beslutningsreferatet fra 

december og fra ekstra mødet start januar. Sonja kopierer, Karina omdeler de fysiske kopier, 
mens Mette L. sender digital version til tilmeldte haver via hjemmesidens modul til at udsende 
nyhedsbreve. 

 
Til næste møde skriver Mette L. referat fra dagens møde, samt beslutningsreferatet for 

januarmåned. 
 

Ad B. Nye sager/henvendelser siden sidst herunder henvendelser under pkt. 2, samt 

opfølgning på opgaver og aktiviteter 

 

 

Facebookgruppe for bestyrelserne på Amager 

Er nedlagt igen, da der var manglende tilmelding til gruppen. Før gruppen blev nedlagt, nåede 

Ronald at spørge ind til, hvad andre foreningen gjorde ift. forældrekøb. Det blev håndteret 

forskelligt fra forening til forening, men de fleste foreninger har i deres vedtægter sat 

begrænsninger for forældrekøb. 

 

 

Forslag: 

Mette L. havde sendt udkast til forslag samt indkaldelse til resten af bestyrelsen. Forslagene 

bliver gennemgået i plenum, og der er rettelser til forslagene. Mette L. skriver forslagene 

igennem igen og sender dem til godkendelse hos resten af bestyrelsen. Materiale til 

generalforsamlingen skal udsendes senest 16. marts 2017. Der er ved at blive udarbejdet 

regnskab og budget, der udsendes sammen med indkaldelsen. 

 

Andre punkter: 

- Orientering om optegning af striberne på parkeringspladsen og fællesvejene 

- Orientering fra vandgruppen 

- Orientering fra aktivitetsgrupperne 
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- Orientering om rotter 

Evt.  

 

Tilbud på optegning af striber 

Mette J. har kontaktet 4 firmaer, og heraf har 2 givet et tilbud. Indhold i de to tilbud samt pris 

for arbejdet er meget ens (ca. 14.000 kr.). De indeholder også en garanti for striberne dog med 

visse forbehold. Mette J. sender tilbuddene til den resterende bestyrelse, så de kan drøftes på 

næste møde. Arbejdet kan udføres fra april og frem, når der ikke længere frost. Bestyrelsen er 

enig om, at betale for at få optegnet striber mv. Der informeres om dette på 

generalforsamlingen. 

 

 

Ad C. Status på økonomi (Jens) 

 
Bestyrelsen har per mail drøftet en regning, som Jens ikke mener skal betales. Regningen er fra 
det firma, der i første omgang fjernede nogle af de indvendige plader for at bestyrelsen kunne 

bese skaderne. 
 

Regningen er meget høj for arbejdet sammenlignet med regningen for arbejdet med at nedtage 
det resterende tag. Bestyrelsen vil gerne gøre indsigelser mod regningen, men 
reklamationsretten er overskredet ift. regningens dato. Regningen er modtaget i fælleshusets 

postkasse, men datoen er først blevet synlig senere via maildatoen. Mette J. har forsøgt at 
kontakte firmaet per telefon, men bliver bedt om at sende en mail. Jens kontakter derfor firmaet 

per mail, og sender dokumentation for, hvor lidt arbejde der reelt er udført på de 6 timer. Der er 
faktureret for 2 personer. 

 
 
Ad D. Vandforbrug og evt. indslag fra vandgruppen (Jens) 

 
Vandgruppen er ikke tilfreds med samarbejdet med ISTA bl.a. grundet høj pris for aflæsning af 

vandforbrug i de enkelte haver. Vandgruppen vil derfor lægge op til, at de enkelte haver selv 
aflæser forbrug fremadrettet, hvor vandgruppen vil foretage stik-prøver af, hvorvidt der er 
aflæst korrekt også sammenlignet med det samlede vandforbrug i foreningen. 

 
 

Ad E. Aktivitetsgrupperne 
Fastelavn 
Børnegruppen afholdt fastelavn i søndags, og der var stor opbakning fra børnefamilierne. 

Specielt de nye medlemmer i foreningen var mødt talrigt op og virkede interesserede at 
deltage/lære deres naboer at kende.  

 
Banko 
Efter aftalte med Aktivitetsgruppen for voksne, vil Katrine have 23 og Mette have 1 forsøge at 

genoptage traditionen med fællesbanko i foreningen. De har aftalt, at fælleshuset må anvendes 
til formålet og at det afholdes i hverdage, så huset kan lejes ud i weekenden. 
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Vedligeholdelsesgruppen 

Mette J. har stået alene med arbejdet med at istandsætte huset indvendigt, da de resterende 
medlemmer i gruppen ikke har haft mulighed for at deltage. Mette J. har derfor fokuseret på at 
få gjort køkkenet færdigt, mens det resterende arbejde udsættes, til den resterende 

vedligeholdelsesgruppe har mulighed for at bidrage til arbejdet.  
 

Kommunikationsgruppen 
Der er problemer med at anvende nyhedsmodulet på foreningens hjemmeside. Anna Louise 
have 34 arbejder på at løse problemet. Indtil det lykkedes, sendes der i stedet almindelige 

fællesmail ud til alle tilmeldte. 
 

Ad 7. Evt. indhold til Infobrev eller på hjemmesiden 
Ingen punkter 

 
Ad 8. Evt. 
Status på oprydning af fælleshus: Huset skal være klar til udlejning 14. marts. Mette L. 

kontakter en elektriker for at få hængt lamper op. Dem der kan, mødes søndag den 12. marts 
og rydder de sidste ting på plads. 

 


