
Bestyrelsesmøde  

Dato 13-2-2023 kl.10.00  

Sted  

Torvegården 

 

Deltagere 

Susanne G Pedersen 

Solvej Nielsen 

Jonna Petersen 

Birger Nielsen 

Svend Larsen 

Jim Kristiansen 

 

 

 

   

 

 

Dagsorden: 

. 

1 Godkendelse af referat. 

2 Projekt legeplads. 

3 Emner til afdelingsmøde. 

4 Beboers klage over vand i postkasser. 

5 App til dørtelefon 

6 Spot på taget. 

7 Tid for oprydning af cykler 

8 Regler for en ny eller anden lejlighed 

   Hvem kan få det.  

   Betaling. 

9 Venteliste,- hvor mange er der på den? 

10 Hærværk i kælderen. 

 Evt. 

 

 

 

1.  Referat fra 9/1-23 er godkendt 

 

2.  Susanne har undersøgt ang. vores projekt legeplads og mener, at vi som afdelingsbestyrelse har mulighed 

for at oprette en konto med eget CVR-nummer samt MIT-ID, så vi herefter kan bruge denne til eventuelle 

fonds beløb.  

             Susanne vil tale med Lone ang. dette, så vi kan komme i gang med at søge. 

 

3.  Vi har stadig ikke talt dette punkt færdig, og tænker stadig eventuelle emner.  

Punktet er på igen til næste møde. 

 

4.  Der er kommet klage fra beboer, som fortæller, at der kommer vand i hans postkasse, når det regner. 

              Jim, Svend og Birger vil kigge på problemet senere, da det formentlig handler om, at der mangler luft-og  

              mellemrum mellem rækkerne af kasser.    

 

5.  Der er nu kommet en instruktion til den nye APP, som vi kan downloade til vores dørtelefon. Denne 

udførlige instruktion vil blive lagt i vores postkasser, en af dagene, så vi kan benytte denne, hvis det ønskes. 

 

6.  Jim K fortæller, at der bliver sat en lampe med timer op over døren til fælleshuset, så tagterrassen bliver 

oplyst, hvis der er mennesker på taget i aftentimerne. Vi håber det stopper ubudne gæster i at færdes 

deroppe. 

 

 

 

7.  Der kommer brev i vores postkasser ang. oprydning af cykler.  

             Igen i år vil der blive sat en strips på alle cykler, og er denne strips ikke fjernet i løbet af 14 dage af ejeren,                                        



.            så vil cyklen blive fjernet sat andet sted hen yderlige 14, hvorefter den bliver smidt ud. 

 

8.  Der har været talt om, hvor vi kan læse os til, hvilke regler der er gældende for beboere, som allerede bor i 

Torvegården, og som ønsker anden bolig i Torvegården.  

             Svend vil kontakte Michelle ang. disse oplysninger. 

 

9. Der er ønsker om at vide, hvor mange der står på venteliste her til Torvegården boliger, og dette vil Svend 

spørge ind til hos Michelle. 

 

10. Der har været personer/ person, som har ødelagt dør samt radiator i kælderrummet ind til vaskerum.  Der er 

undersøgelser i gang med henblik på, at finde ”gerningsmanden”, og herefter lade denne person erstatte det 

ødelagte. Jim K arbejder videre med dette.  

 

11. Evt:  

 

Container:  

Jim K bestiller container igen i år til påskeugen, så vi kan få ryddet op og smidt ud. 

 

Husdyr:  

Susanne og Solvej vil gå rundt i alle boliger den 12/3- 2023 og registrere dyr, så vi har friske tal på hvor 

mange dyr der er i vores område. 

 

Opgange:  

Vi har den seneste tid oplevet at der bliver svinet meget i opgangen i blok B. Dette vil vi forsøge at komme 

til livs ved at sætte en seddel op på døren, så alle ser den. 

I vores husorden står der at man skal rydde op efter sig, hvis man har svinet i opgangene, og det vil der blive 

henholdt til. 

 

Næste møde er hos Susanne og vil bliv afholdt den 15 Marts kl. 10.00  

 

 


