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Dagsorden: 

. 

1 Godkendelse og opfølgning af referat. 

2 Endelig afpudsning af emner til organisationsmøde. 

3 Eventuelt 

 

 

 

1 Referat godkendt, og div punkter er gennemgået. 

 

-Jim orienterer bl.a. om, at der stadig er problemer med vore dørtelefonsapp. Den skal fx genstartes ved opdatering, 

og ind i mellem går der 24 timer før den igen virker.  

Der arbejdes fortsat på at gøre det hele perfekt. 

 

 

-Jim kan orienterer om, at vores ønske om at få sat timer/spot på tagterrassen er dyrere end lige umiddelbart. Derfor 

udsætter vi projektet. 

 

-Punkt 8 og 9 gemmes til vores organisationsmøde den 23 marts. 

 

-Det har umiddelbart været svært at dokumenterer hvem, der har lavet skader på radiator og dør i kælderen, selv om 

overvågningen har givet hint. Dette bevirker, at vi ikke får erstattet skaderne, og Torvegården må betale for 

reperationer. 

 

-Sven er stadig på opgaven om at sætte sedler op på dørene i blok B, med henblik på at gøre folk opmærksomme på, 

at de skal ”rydde op efter sig”.  

 

2. Vi har talt om div emner til vores organisationsmøde den 23/3. Jonna skriver emner op til mødet. 

 

3. Eventuelt: 

 

- Fremover skal stolene i fælleshuset stables langs væggen, da det vil lette rengøringen.  

Jim vil ændre på beskrivelsen af oprydning/rengøring af fælleshus, og sætte de nye beskrivelser op. 

 

-Susanne tager igen en snak med hjælpemiddelcentralen, omkring de ramper som der bliver opsat. De er for store, 

og i tilfælde af sne, også til stor gene for snerydning. 

 

-Der har været tale om at få indhegnet/ skærmet ved døre i blok D og C. Jim er nu blevet orienteret om tilbud på 

dette projekt, og det vil umiddelbart koste et sted mellem 600.000- 800-000 kr. derudover kommer byggetilladelse, 

tegninger m.m. 

Det er en stor post, set ift. at elevatoren i blok D også står for en stor økonomisk udskrivning.  

 

-Orientering om, at P-mærkerne vil skifte farve i 2024. 

 

 

-Jim har nu afleveret både brikker samt kode til alarmcentralen, så de skulle have mulighed for at komme ind i 

bygningerne, uden større problemer. 

 



-Susanne har talt op i fælleshuset, og der er store mangler på forskellige ting.  

Vi er blevet enige om, at når vi har lavet den store hovedrengøring i september, så vil en fra bestyrelsen gå op og 

lave en optælling samt tjekke rengøringen, så vi fremover har mere styr på, hvad der mangler. 

 

3. Næste møde afholdes den 17/4- 2023 kl. 10.00 hos Susanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


