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Deltagere:  Maria Buchardt (MB)  Formand  

René Simonsen (RS)  Kasserer  
Lone Lorentzen (LL)  Menigt medlem  
Ulla Buchardt (UB)  Menigt medlem    
Margit Topp (MT).                 Menigt medlem 
Jesper Bue (JB)  Suppleant  
Lars Dalgaard Andersen (LDA) Suppleant 
Rene Christiansen (RC)  Ejendomsfunktionær 
Henrik Lemming (HL)  Ejendomsfunktionær 

 

 
 
Referat af viceværtmøde mandag den 08.11.21 kl. 16.30 

 

 

1. Dagligdagen 

Viceværterne informerede om deres hverdag. 

Der er meget travlt, bl.a. med flytteboliger, som de bruger meget tid på at koordinere og 

rekvirere håndværkere.  

Ønsker en bedre og fyldigere rapport ved flyttesyn. RC kontakter Isyn afdelingen 

angående. 

 

2. Årshjul 

Arbejdet med tagender fortsætter. Græskanter og ukrudt mellem fortovsfliserne er også 

et hængeparti. 

 

3. Afhentning af haveaffald fremadrettet 

Det blev besluttet, at beboerne kan lægge brændbart haveaffald, dvs. grene og hækafklip 

på græsplænen til brug for Sankt Hans bålet. Kan lægges derover fra 05.06.22 til den  

21.06.22. 

Der må stadig ikke lægges jord, græsafklip og andet affald på højen. 

 

4. Flow omkring procedure vedrørende faktura v. UB 

I 2022 vil vi arbejde med en elektronisk formular til proceduren fra tilbud til faktura. 

 

5. Elektronisk tilbudsgivning i 2022 v. UB 

I 2022 arbejdes der med at indhente tilbud fra håndværkere elektronisk. 

 

6. Booking af Bjælken v. MT/LL 
Skal ske på kontoret i kontorets åbningstid. Ikke på hjemmesiden, hvor muligheden 
herfor skal fjernes. 

 

7. Status på garager, brev 
Ny brevrunde til alle garagelejere, bl.a. med besked om ikke at opbevare brandbare 
væsker/materiel i garagerne. 
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8. Status på nedennævnte v. RC og HL 
 
Fugearbejdet forsætter i 2022. 

Døre. Der er skiftet 12 døre og 3 terrassedøre i 2021. 

Godkendelse af legeplads og Brandmateriel inden årets udgang 2021. 

 

DV-plan – hvor meget er udført ift. denne/noget der mangler at blive udført: 

Sternarbejdet forsætter i 2022. 

Berberis rundt om legepladsen samt andre buske med torne skal fjernes. 

Nedløbsrør udskiftes ved behov. 

 
9. Eventuelt 

Viceværterne ønsker videoovervågning opsat i gården, da der sker hærværk og tyveri. 
MB undersøger hvad det koster. 

 

 
 
Næste viceværtmøde den 15.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


