Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 5 - 2018/19 den 05. november 2019
Deltagere: Ole Andersen (formand), Susanne Arvo Wildt (Ejendomskontoret), John Petersen (driftschef),
Ulrik Rosenkrans Nielsen (ny projektleder)
Jens Ø. Johansen, Erna Lynge, Lina Pedersen, Anne Aalborg og suppleant Unn Hove.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 18.juni 2019: Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra Ejendomskontoret v/ Susanne:
a) Opgaver fra markvandringen udføres hen ad vejen af Ejendomskontoret og koster ikke
ekstra.
b) De silikonekanter, som skulle laves rundt om kanten på vores nye installerede toiletter efter
sommerferien, bliver nu lavet her i november.
c) Vi modtog brev af 18.september fra YouSee om frit internet for hver lejlighed.
Det er ikke muligt hos os i Egestrædet, som det er nu p g a vores kabler. YouSee undersøger
mulighederne.
d) Susanne har fået tilbud på anlæg for afkalkning af vores vand. Der arbejdes videre på sagen.
e) Affaldssortering skulle have være implementeret i år.
Nu sker det først efter Nytår ca. uge 9 her i området. På sigt skal vi sortere ud i 6 forskellige
affaldsspande, hvoraf 4 er i lejligheden + avis og glascontainere, som forbliver ændret.
f) "Vild med vilje".
Biodiversitet er vigtig for dyr og insekter. Vi prøver at finde små uberørte pletter i vores
område.
Et visnet grantræ på en af Grundejerforeningens grønne pladser bør fældes inden stormen
tager det og laver ravage.
Man har også talt om græsslåning rundt omkring på disse grønne pladser for at spare
mandetimer.
Men for at passe på dyrelivet omkring os, bør vi nok blive ved med at slå græsset via
Ejendomskontoret.
3. Budgetopfølgning v/Lina: Hun følger stadig op på budgettet.
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4. Meddelelser:
a) v/ Ole. Afdelingens regnskab blev godkendt og Ole underskriver og sender det retur til KAB.
b) Ole underrettede om, at der havde været formandsmøde i driftsfællesskabet den 22. okt.
c) v/ Erna. Fællesvirket er på nedsat blus, men der arbejdes på flere ting.
Vi er velkomne til at deltage i Egebjergklubbens arrangementer med torsdagscafe m. v .
5. Opsamling fra KAB-konference 26.-27. oktober for bestyrelsesmedlemmer.
Erna, Lina, Unn og Anne deltog.
Der var stor tilfredshed med konferencen, som bl a udover KAB´s direktion havde oplæg
fra boligminister Kaare Dybvad, Özlem Cekic, Hanne Lindblad(Call Me) Kresten Schultz Jørgensen
(strategisk rådgiver for KAB om bl a netværksorganisation og dens muligheder) , Abdel Aziz
Mahmoud og Morten Pape (begge har skrevet bog om deres opvækst i vildt
forskellige boligmiljøer) .
Betaling/ 2 pladser betales af Ballerup Ejendomsselskab og 2 pladser betales af Egestrædet.

6. Vores nye projektleder Ulrik Rosenkrans Nielsen (KAB)
kom til mødet og præsenterede sit synspunkt på vores fremskredne renoveringsprojekt og fortalte
om sit virke.
Vi nåede frem til, at vores projekt er klar til rammeafstemning blandt beboerne.
Alle beboere vil snarest blive indkaldt til ekstraordinært beboermøde den 05. december.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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