
Bestyrelsesmøde	d.	10.	januar	2022	kl.	19.00	hos	Bente	

Referat	
Godkendelse	af	referat	fra	sidst.		

Referat godkendt. 

Siden	sidst	 	

Omkostninger	
Siden sidste møde er godkendt regninger for ca. 260.000 kr. 

Vi har betalt gartneren for nedlægning af blomsterløg, snerydning og saltning (dec. 2021). Desuden 
har vi betalt Andel Lumen for udskiftning af lyskilder til LED i skot-lamperne.  

Gartner	
Der er bestilt nogle småopgaver - 2 hasselnøddebuske plantes snart.  

Øvrige?	
Tidligere	beslutninger		

Forberedelse	til	Ekstraordinær	generalforsamling	d.	26.	januar	kl.	19	
● Vi stiller løbende spørgsmål til DEAS. P.t har vi følgende spørgsmål, som formanden går videre 

med til DEAS: 

o Kan DEAS håndtere flere modtagere i e-boks, fx flere ejere af samme hus? 

o Er der en bindingsperiode i kontrakten (hvor lang)?  

● For at kunne låne mødelokale på en skole, skal vi udfylde en erklæring om, at kommunen må 
indhente børneattest! Næstformanden sender den underskrevne erklæring til kommunen. 

●  Næstformanden sørger for adgang til Tigersalen på Nivå skole Syd.  

● Da der ikke er afsat tid på generalforsamlingen til debat om øvrige emner vil vi lave et 
beboermøde, evt. en ”vandring” efter vinterferien, hvor aktuelle emner kan tages op. 
Formanden vil indlede generalforsamlingen med denne og øvrige relevante informationer.  

Belysningsprojekt:	tilbud	fra	SEAS-NVE	–	NU	Andel	Lumen	
Formanden og evt. en yderligere deltager fra foreningen holder online møde med Andel Lumen i 
januar eller februar om at få et tilbud og en pris, så der kan udarbejdes et motiveret forslag til 
generalforsamlingen i foråret.  



 

A Kort over ændringer til belysning (formandens  forslag). Orange: nedtages. Gul: udskiftes 

Henvendelser	til	behandling	
Mail fra en ejer omkring affald ved glas- og papircontainerne. Ejeren tror ikke affaldet kommer fra os. 
Det gør vi heller ikke. Vi er enige i, at det ser grimt ud, så vi opfordrer for en god ordens skyld alle til at 
tage sig af eget storskrald og genbrugelige ting ved at køre det på genbrugsstationen (eller få hjælp af 
en nabo, hvis man ikke selv har bil).  

Evt.	
 Mail til orientering fra beboer om vand i undergrunden ifm. installering af fiber. Vi spørger TDC Net 
om de er stødt på lignende problemer i området. Formanden kontakter også TDC Net om status på fibernet. 

		
Næste	møde	
 d. 8. februar kl. 20 

 


