
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 2 /2019-20 den 09. april 2019. 
 
Deltagere: Formand Ole Andersen, Jens Ø. Johansen, Erna Lynge, Lina Pedersen, Anne Aalborg og 
suppleant Unn Hove. 
 
1  . Godkendelse af referat fra 27. februar: 
      Referatet blev godkendt. 
 
2 .  Nyt fra Ejendomskontoret og evt. oprydning af cykler m. m.:  
      a) Ejendomskontoret var ikke tilstede ved dette møde, men Ole rykker Susanne, 
Ejendomskontoret om nyt 
           vedrørende vores toilet installationer og om fugning omkring kanten på dem. 
      b) Vi beder Ejendomskontoret om oprydning af cykler.  
           Vi opfordrer beboerne til at sætte cykler i cykelstativerne og ikke efterlade/smide dem på 
jorden eller fliserne. 
      c) Unn berettede om hendes nye toilet, der pludselig løb. Men ved at bruge APP-en, hvor man 
kan melde fejl og 
           mangler ind til Ejendomskontoret, fik hun straks svar og Ejendomskontoret ordnede 
hurtigt problemet sammen med 
           andre ting til Unns store tilfredsstillelse. 
      d) Forretningsordenen er nu underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes. 
      e) Ole meddeler, at der er flyttet nye beboere ind i Agernstrædet 4, st.th. 
           Vi byder de nye beboere velkommen til Egestrædet. Unn og Ann gør det personligt i 
nærmeste fremtid. 
 
3 .  Nyt fra Fællesvirket v. Erna: 
      Der har været møde i Fællesvirket den 14.marts. 
      Ole er fratrådt som formand.  
      Erna er ny i Fællesvirket bestyrelsen. 
      Den nye bestyrelse tror på et samlet Egebjerg og arbejder på et fremadrettet virke og eventuel 
udvidelse. 
      Nærmere følger! 
 
4 .  Formandsmøde 30.april og budgetopfølgning: 
      a) Formandsskabet i Driftsfællesskabet har møde den 30. april. 
      b) Budgetopfølgning  v/ kasserer Lina.  
           Ejendomsskatter og forsikringer ligger i øjeblikket over budget. 
           Lina beder Ejendomskontoret om forklaring på internet og mobiludgifter.  
 
5 .  Årets møder planlægges for et år af gangen: 
      Møder planlagt p t er: 
      18. juni 2019. 
      03. september 2019 ( inkluderer markvandring). 
      05. november 2019. 
      07. januar 2020 ( Det nye budget 1.juli 2020 - 30. juni 2021)    



      03. februar 2020 ( Beboermøde/årsmøde ) 
 
6.   Evt.: 
       Vi henstiller til, efter ønske fra nogle beboere, der føler sig generet af røgen, om at de der 
ryger udenfor deres lejlighed, 
       går lidt væk, så røgen ikke går op i lejlighederne ovenover , der hvor man står. 
       På forhånd tak! 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
 


