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1. Godkendelse af referat fra forrige møde: 

 Godkendt.  
2. Forbrugsinformation:  

 Regnskabsperioden for vand: Med det forbrug vi har haft indtil videre 
forventes det, at der vil blive brugt 5,1 % mindre vand af det samlede 
årsregnskab. 

 Regnskabsperioden for el: Med det forbrug vi har haft indtil videre 
forventes det, at der vil blive brugt 3,4 % mindre el af det samlede 
årsregnskab. 

3. Meddelelser og henvendelser fra beboere: 

 Ønske om at sætte prøvepersiennerne på automatikprogrammet 
således at beboerne kan se, hvordan det kører. Svar: Ja, Flemming 
sørger for at en af persiennerne indstilles på det. 

  24/4 deltager Hanne fra bestyrelsen i workshop fra KAB om hvordan 
man bedre kan sammensætte kurser målrettet bestyrelsesarbejdet.  

 Bestyrelsen henviser til opslag på vores hjemmeside om 
kommunehenvendelse om beboermulighed for at indsende ideer og 
forslag til det kommende byggeri på hjørnet af 
Akademivej/Lundtoftegårdsvej. 

4. Nyheder fra ejendomskontoret: 

 Budgetopfølgning: Budgettet ser fint ud – der er lidt overforbrug på 
’dørkontoen’ (beboerbesluttet på sidste afdelingsmøde at alle 
endekælderdøre blev vendt – så det kunne mindske hærværk – 
økonomi der ikke var afsat), men de samlede konti giver et fint tal for 
denne tid på året.  

 Videoovervågning: Vi afventer stadig tilladelse til overvågning fra 
politiet (hvor der er ansøgt om tilladelse).  

 Der er ansat ny servicemedarbejder Christian med start 1/4 (afløser for 
Hans). Han er uddannet ejendomsservicetekniker og har flere års 
erfaring.  
 



5. Afdelingens igangværende arbejder:  

 Fremtidsmæssigt skal bestyrelsen lægge plan for, hvordan vi arbejder 
med en generel udskiftning af altandøre. 

 Ny tørregård er i gang med at blive etableret. 

 Udskiftning af tage på Akademivejs 3 boligblokke – er budgetlagt 
indenfor de tre næste budgetår. 

6. Forberedelse til beboermøde:  

 Gennemgang af bestyrelsesforslag, fremlæggelse m.m. 
7. Evt.:  

 Ingen punkter.  
 

      


