
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 11. oktober 2012 

Til stede var: Holger Bang, Pernille Alberg, Denise Møller Jensen og Anne Bech Sørensen. 

Før selve bestyrelsesmødet havde vi et kort møde med Rikke fra Datea, som skal være vores administrator. 

Hun fik en kort introduktion til medlemmerne af bestyrelsen og vi gik derefter sammen beboerlisten 

igennem for at få de sidste mangler på plads samt overgav diverse dokumenter til Rikke. 

Herefter fortsatte det almindelige bestyrelsesmøde. 

Punkt 1 Denise fortalte kort omkring problemer med kloakkerne – blandt andet i Slåenhøj, hvor flere 

beboere har haft skrevet til bestyrelsen om problemet. Denise fik en slamsuger ud til akut at få renset de 2 

stoppede kloakker i Slåenhøj og fik derefter tilbud på rensning af samtlige kloakker i Øresundshøj. Dette 

beløber sig i år til ca. 6000 kr. grundet de ikke er blevet renset i 5 år. Fremadrettet vil de blive renset 1 gang 

om året.  

Punkt 2 Der var kommet ca. 5 mails fra beboere, som bestyrelsen i fællesskab fik besvaret fra fællesmailen. 

Punkt 3 Pernille har undersøgt med DONG omkring muligheden for at spare på belysningsudgifterne. En af 

mulighederne gik på, at man kunne skrue ned for de små lygter fra 18W til 9W og derved spare ca. 10.000 

kr. pr. år. Bestyrelsen besluttede at prøve og køre et lille forsøg med at gå ned til 9W nogle steder i 

bebyggelsen. Dette går Pernille videre med og vi vil efterfølgende bede om tilbagemeldinger fra beboerne 

hvorefter det kan besluttes om alle små lygter i bebyggelsen skal skrues ned til 9W. 

Punkt 4 På baggrund af diverse mails fra beboere er bestyrelsen enige om, at alle service ydelser skal 

rekvireres og godkendes af bestyrelsen.  Beboere der bestiller ydelser der ikke er godkendt af bestyrelsen 

vil ikke blive afholdt eller dækket af bestyrelsen. 

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt den 20. november 2012. 

 


