
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.6/11-2012 

 

1. Kort fra formandsmødet med 3B. 

 Gert og Maiken deltog i mødet.  

Der var tre punkter på dagsordnen:  

Gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen fra september. 

Serviceaftale 

Oplæg om solceller.   

Vi brugte ikke megen tid på dette, da bestyrelsen har fået referatet. 

 

2. Referat fra Gerts møde i Kultur – og Fritidsudvalget.  

 Gert fik ikke tid alligevel. 

 

3. Spørgeskemaundersøgelsen fra 3b.  

 Spørgeskemaundersøgelsen, som vi besvarede i september, er kommet retur fra 3b. Det er 

meningen, at vi sammen med Lasse Asp skal gennemgå den for at finde ud af, hvordan vi kan få et 

bedre samarbejde med 3b, lokalinspektør og varmemester. 

Vi enedes om, at gå det igennem med Lasse på mødet vedr. servicaftalen (se nedenfor).  

 

4. Serviceaftalen 

Forslag om, at vi mødes med Lasse hurtigt, og på mødet drøfter både serviceaftalen og 

spørgeskemaerne. Vi vil bede L.A. om at gennemgå udkastet til serviceaftale med os. Det er et 

omfattende materiale med et oversigtsskema, som er svært at gennemskue og læse. (Gul skrift er 

ikke til at se, især ikke på print). Er det lavet på baggrund af de ydelser vi får nu eller?... Hvad er 

det, vi kan vælge til og fra og hvad koster det?  

Dato hvor vi alle kan: d. 21/ 11 kl. 19.15, Maiken kontakter Lasse ang. møde. 

 

5. Vestforbrænding/fjernvarme  

Det ser ud til, at vi skal overgå til fjernvarme engang i 2013. Der er lavet en hensigtserklæring om 

det, men den er ikke korrekt, så vi afventer rettelser.  

Vi ønsker af vide mere om:  

 Hvilken stand vores fyr er i?  

 Hvad har det kostet i reparationer over årene?  

 Skal det snart udskiftes? 

 Virker de solfangere vi har?  

 Hvor mange procent får vi ud.  

 Kan vi få en ekspert/uvildig person ud til at se på det.  

 Hvad det giver i overskud. 

Guy tager kontakt til Lasse m.fl. ang. solfangerne.  

 

6.G-mail-team 

Guy har oprettet en g-mail til bestyrelsen,  bestyrelsen.gronhoj@gmail.com . 

Hvis man bruger den mailadresse, får alle i bestyrelsen pågældende mail. Når der sker udskiftning i 

bestyrelsen, sættes de nye ind og de gamle slettes.  

Vi fortæller om det på vores møde d. 13/11-12 , skriver det på Grønhøjgruppen på facebook og på 

vores hjemmeside (Maiken giver Max besked). 
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7. Div. udvalg: 

Fælleshusudvalg:  

 Nyt medlem i stedet for Henrik Gundhof Hansen. Hvem vil være nyt medlem i dette udvalg? 

Meld jer gerne til bestyrelsen et udvalgsmedlem. 

 Oprydning i depotrum. Gerd og Gunner rydder op i det i morgen (7/11-12) TAK for det. 

 

Til alle som har lyst til at lave arrangementer, gør det endelig, I behøver ikke være 

medlemmer af udvalget. Bare meld ud! 

 Evt. hovedrengøring, hvem og hvornår? 2 gange pr. år, fælleshusudvalget sætter det i værk. 

 Der er også fast vinduepudsning. 

. 

Udeudvalg. 

 

 Vi lovede at melde to faste tidspunkter ud til havedage 

Datoer til kommende fælles havedage:  

Anden søndag i april og anden søndag i september.  

Dvs. i 2013 søndag d.14 april og søndag 8. september 
 

Internetudvalg. 

Max Guld er formand og eneste medlem. 

Hvis man ønsker noget på hjemmesiden, så kontakt Max Guld  

 

Interesseudvalg: 
Tager sig af præsentation af bebyggelsen overfor måske kommende nye beboer.  

Hanne Hasager 

 

8. Evt. 

Har Peter Hatting en mailadresse? Ja, men denne må indtil videre kun benyttes af bestyrelsen. 

Derfor står den ikke her. 

 

 

Hvordan kommer M.B. på x3B? Guy sørger for det. 

 

MB. Har problemer med at se alle kanaler på TV? Det skyldes formodentlig, at TV- apparatet ikke 

kan tage de digitale kanaler.  

 

Der er igen ikke lys på P-pladsen ved Østerhøjvej samt langs Snarrestræde 4-10 og videre ned. 

Det kan blive dyrt, hvis nogen falder og kommer til skade. 

Der er fugtskade på hjørnestolpen i vinduet i kælderstuen. 

Maiken ringer til Peter i morgen ang. lys og fugtskade.  (Det er gjort i dag d. 07.11.2012, men der 

er stadig mørkt her til aften) 

 

Julefrokost for bestyrelse, udvalgsmedlemmer, Lasse og Peter d. 19/12-12. Maiken inviterer 

Lasse, Peter, Max, Mulle og Elva Gunner, Pernille og Eva.  

 

Med venliug hilsen 



bestyrelsen 


