
Bestyrelsesreferat fra 13-10-2010. 

Tilstede var: Peter Hatting 3B, Dan Korsgaard 3B, Hanne Hasager, Elin Andersen, Gerd Cameron, Thomas 

Wulf, Guy Pucill, Gert Schönberg, Jeanette Balkan. 

Fraværende: Ingen. 

 

Forventninger til hinanden - mellem 3B og Grønhøj, herunder postgang og opfølgning på 
opgaver. 
 
Vi havde en god debat om forventninger til løsning af opgaver, og bestyrelsen gav udtryk for, at 
det havde haltet lidt det seneste år, og at vi håbede, at der nu var styr på ressourcerne igen. 
 
Peter fortalte, at onsdag var håndværker dag i Grønhøj – så hvis man havde brug for at få lavet 
noget, så var det altid den førstkommende onsdag, det blev lavet. 
 
Jeanette rykkede Dan for svar vedrørende tagrender. Det blev oplyst, at tagrenderne blev tjekket 
sidste år, og der var ikke meget i dem, så derfor skulle tagrenderne ikke efterses igen. 
 
Peter oplyste, at plade, der er ødelagt af en vinduespudser, dækkes af byggesagen. 
 
Peter oplyste, at solvarmen fungerer i fælleshuset, og at en test havde vist, at det endda 
fungerede bedre end gennemsnittet, for den størrelse. 
  

Gennemgang af aktivitetsliste.  
 

Aktivitetsliste blev gennemgået, og opdateret. Vedlægges. 

  

Konstituering af bestyrelsen - herunder udvalgsposterne. 
 

Formand og referent: Jeanette Balkan 

 

Kasserer: Elin Andersen 

 

Udvalgsposterne blev som følger: 

 

Ude udvalg/Legepladsudvalg: Gert Schönberg og Guy Pucill. Fra beboerne sidder Mulle Olsen og 

Elva Skov  i udvalget. 

 

Fælleshusudvalg: Elin Andersen & Jeanette Balkan. Fra beboerne sidder Pia Nielsen og Gunner 

Cameron i udvalget. 

 

  

 
 



4. Bordet rundt. 
 
Jeanette skal rekvirerer regnskaber til de nye bestyrelses medlemmer.  
 
Vi havde en snak om hvordan vi når ud til nye beboere, så vi får dem integreret i fællesskabet. 
Gert og Guy vil udarbejde en folder med diverse indhold herunder information til nye beboere. 
Det blev aftalt at den samlede bestyrelse læser korrektur inden udsendelse. 
 
Folderen skal også sætte fokus på, om man ønsker at beholde kompostbeholderne, om lysstofsrør 
i skralderum skal stå tændt hele natten, men med mindre lys. 
 

  

Evt. 
 
Der er aftalt følgende møder: 
 
16/12-2010: Julefrokost 
 
18/1-2011 
 
15/3-2011 
 
17/5-2011 

 

 


