
Referat af bestyrelsesmøde d.  13.01.2013

1.  Kort referat fra Formandsmøde d. 30. jan. 

Hanne orienterer fra mødet. Det lyder som om 3B har gang i flere forskellige gode initiativer til 
at forbedre samarbejdet. Da vi får referat fra 3B, som bliver lagt på Grønhøjs hjemmeside, 
skriver vi ikke mere her.

2.  Tilmelding til div. møder / kurser. Blade til bestyrelsen?

Der er i efteråret kommet mange invitationer til div. kurser, møder m.m. både på mail og pr. 
brev. Det er ikke fremgået klart, om de kun er sendt til mig som formand, eller om alle i 
bestyrelsen har modtaget dem. Derfor aftaler vi følgende:
Jeg sender lille mail, når jeg får tilsendt indbydelser, som jeg ikke ved, om I andre har fået. I 
giver ”lille pip” tilbage, om I vil deltage eller ej og om I evt. selv melder til.             

I forbindelse med et blad fra Yousee foreslår Gert, at vi finder ud af, hvilken aftale vi har 
medYousee. Kan hver enkelt husstand vælge fra? Vi fik dog ikke sat navn på, hvem, som ville 
tage sig af dette. Det er ikke et presserende problem, så vi kan vente med det.

3.  Fjernvarmesagen. – tilbagemelding/ tilkendegivelse.

Guy vil tage kontakt til Jens Wenzel Andreassen og Lasse Asp, for at få at mere at vide om 
Vestforbrænding, gas, vand m.m. Bliver det billigere, end det vi har i dag? Hvor længe regner 
man med, at vores fyr holder? Hvordan med kombinationen med solvarme / solceller?
Vi afventer lige, hvad Guy måtte melde tilbage, før vi giver vores tilbagemelding.

Gert spørger til boligernes armaturer, om der kan spares penge på vand. Gert går videre med 
det. Enco hedder firmaet.

4.  Planlægning af næste husmøde vedr. penge fra ejendomsskatten tirsdag d. 05.03.13 
kl. 19.30

Vi drøfter kort, hvor beslutningen om hvilket projekt, som skal vinde, skal ligge i forhold til 
budgettet, men kommer frem til, at pengene fra ejendomsskatterne skal fremgå af budgettet som 
overskud, indtil de er ”kommet i spil”. 
Den videre plan er derfor:
Møde tirsdag d. 05.03.2013 kl. 19.30 i fælleshuset.
Hver gruppe, som blev oprettet ved sidste møde, skal fortælle om, hvor langt de er i processen 
og fremlægge, hvad de på nuværende tidspunkt har fundet ud af. Nogle grupper er måske slet 
ikke kommet i gang eller har droppet deres forslag. Det skal så også frem, så vi lidt efter lidt får 
indkredset, hvilket forslag, som skal føres ud i livet.
Efter hver fremlæggelse skal der være plads til spørgsmål og diskussion. 
Lasse Asp bliver inviteret. 
Det sidste møde vil vi gerne have samme dag som budgetmødet.
Maiken invitere Lasse samt spørger, om han kan sige, hvornår budgetmødet 2013 skal   
afholdes.
Maiken skriver indbydelse til alle beboere vedr. dette møde og deler ud.



Hanne køber øl og vand.   

5.  Rotter

Der er igen set en rotte, nu på terrasse ved Skyttestræde. Rottefængeren har lagt gift ud.
Hvis der observeres rotter, skal man via Ballerup Kommunes hjemmeside melde det, hvorefter 
man bliver kontaktet af rottefængeren. 
Derefter vil det være rart, hvis I lige orienterer bestyrelsen om det. 

6.  Mailliste

Nu har vi længe talt om at få lavet en mailliste over samtlige beboere i Grønhøj. Vi har en   del 
på fællesspisningslisten og vil nu udfra den se, hvem som mangler. De vil derefter blive 
kontaktet, så vi kan oprette en gruppe. Det vil spare både tid og papir og give mulighed for 
hurtig og nem kontakt til alle.
Hanne  sender ”master”-fællesspisningslisten til Maiken.
Maiken laver en listeover, hvem vi mangler. På mødet d.5 marts kan vi nok nogle flere på. De 
sidste vil vi kontakte personligt for at få mailoplysninger.

     7.  Køb af trailer?  

Der har været en forespørgsel om vi i Grønhøj ikke kunne anskaffe en trailer, til fælles brug. 
Dette er kun muligt., hvis én person vil stå på forsikrings—og indregistreringspapirerne. Vi i 
bestyrelsen vil ikke stå for det.            

8.  Juletræet ligger stadig på pladsen og flyder.

Maiken taler med Thomas, om de i udeudvalget har nogle planer for det. Hvis ikke, så vil jeg 
bede om, at de kontakter Lasse og hører, om vi kan få Peter til at fjerne både det store træ og 
beboernes juletræer?

9.  Næste møde?

Bestyrelsesmøde d. 10.04.13  kl-17.30. Maiken inviterer Lasse til ”markvandring” med 
efterfølgende møde med sandwich.

På bestyrelsens vegne
Maiken Böcher


