
Referat          09-03-2010 

Bestyrelsesmøde d. 8.marts 2010 

Til stede: Ilsabe Børsting, Henrik Bøgh Friis og Maja Ammendrup (referent)  

Gæst: Pia Dahlsfeldt 

 

Overvågning: Pga 5 tilfælde af hærværk, 3 smadrede gadedøre og 2 baldrede ruder i 

gårddøre, plus et tilfælde af indbrud, i ejerforeningen siden nytår, dvs på ca 2 mdr., 

diskuterer bestyrelsen at sætte kameraer op. Der er dog mest stemning for at appellere til 

beboerne om at holde øjnene åbne og hjælpe med opklaring af tilfældene. Forhåbentlig 

vil en øget bevågenhed på problemet ligeledes hjælpe præventivt. 

Henrik skriver et opslag med appel til beboerne. 

Michael indhenter tilbud om kameraovervågning, for at vide hvad mulighederne er. 

 

Grønne Gårde: Kommunen har indvilget i at være entreprenør på kloakprojekt og evt. 

omlægning af trapperne i gården. Så er alle gårdprojekter samlet under en entreprenør. 

Start stadig forventet medio 2011 

 

Vandrette rør: Arbejdet forventes at starte 1.april 2010 og vare ca 1 måned. Info til 

beboerne vil blive opsat. 

 

4. sals vinduer: I forbindelse med tømrerens vurdering af altandør og vinduer på 4. sal i 

Skaffervej 3, overvejer bestyrelsen muligheden for at tjekke/reparere alle 4. sals vinduer 

og altandøre. 

 

Skrald: Der har været problemer med skrald. 

- Flaskecontainer: folk kan ikke finde ud af at tage glasaffald med til eksterne 

flaskecontainere (Fakta og Netto) når den i gården er fuld. Derfor flyder det 

ofte med flasker i gården. Det er grimt, og farligt for de børn der leger i 

gården. Der er bestilt en ekstra flaskecontainer, men samtidig overvejes det at 

droppe ordningen. 

- Kiosk: en ekstra papcontainer er bestilt særskilt til kiosken. 



- Ejerforeningen Frederiksborgvej 50-52: problemer med at vores beboer 

benytter deres affaldscontainere og overbelaster dem. Forskellige løsninger 

diskuteres. 

- Papirtømning: R98 har ikke tømt papir i et stykke tid, der er blevet rykket for 

dette. 

 

Administrator: Helle Bending har overtaget rollen fra Karin Riise. Stadig Datea. 

 

Hul i vejen ud for porten: Vinteren har været hård ved belægningen, og kommunen har 

påbudt ejerforeningen at få repareret et 2 m2 stort hul i vejen ud for Bisiddervej 10. Dette 

skal være gjort før 6. april. SER er informeret, men arbejdet kan ikke laves før frosten er 

slut. 

 

Belægning i gården: Belægningen er forværret kraftigt henover vinteren. Der overvejes 

midlertidige reparationer indtil gårdrenovering i 2011. 

 

Næste bestyrelsesmøde er hos Henrik d.12. april. Kl. 17. 

 

 

 

 

 


