
Boligforeningen Grønhøj  10. marts 2008 
Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2008.  
 
Til stede var Hanne, Elin, Preben, og Jeanette. 
Fraværende var Valdemar, Christian, Louisa 

Punkter: 
1. Referent 
 

For referat Jeanette.  
 

2. Opfølgning på husmødet. 
 

a. Oversættelse af den nye rapport vedr. skimmel sv amp. 
 

Der er intet der indikerer, at der er svamp i husene i Grønhøj. Se også 
referat fra husmødet. 
 
Stig udsender information til alle beboer i Grønhøj. 
 
b. Indstilling fra 3B vedr. hurtig afstemning om 

medejerspørgsmålet, gerne skriftlig afstemning. 
 
Bestyrelsen besluttede at følge 3B’s henstilling. Efter mødet har 
Jeanette meddelt dette til Stig, som iværksætter afstemning efter 
påsken. 
 
  

   3. Nyt fra formanden 
 

a. Opfølgning på varme- og trækundersøgelse 
 

Jeanette har lavet et skema med de 19 henvendelser, der har været fra 
beboer, der har nogle klagepunkter mht. træk og manglende varme. 
Skemaet er afleveret til Stig og Ove, og vi forventer, at vi får en 
tilbagemelding. Og vi håber selvfølgelig på, at mange af 
problemområderne kan afhjælpes. 
 

 
   4. Opfølgning på aktivitetslisten. 
  
 Se denne. 

  
    5. Økonomi ved Elin og Jeanette 
 

Fælleshus kassen afstemmes løbende. Ellers intet at bemærke. 
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    6.  Bordet rundt - er der nye aktiviteter vi skal  igangsætte. 
 

Vi skal have styr på, hvad der skal på afdelingsmødet den 10. Juni 
2008. Jeanette kontakter Stig. 

 
    7. Orientering fra Fælleshusudvalget og øvrige udva lg. 
 

Fælleshusudvalget indstillede, at varer til en værdi over kr. 500,00 altid 
skulle godkendes af bestyrelsen. Det blev besluttet, at følge denne 
indstilling. 
 
Fælleshusudvalget indstillede, at man kunne lade være med at betale 
leje af fælleshus tilbage, hvis lejer ikke ønskede at leje alligevel. Da det 
pt. ikke udnyttes af beboerne, valgte bestyrelsen at det skulle fortsætte 
som hidtil. 
 
Hanne orienterede om, at der var møde i Måløv Bylaug tirsdag den 25-
03-2008 kl. 19.30. 
 
Jeanette beder Christian om at spørge udeudvalget om der er planlagt 
arbejdsdag her i foråret ? 

  
  
     8.  Evt. herunder fastsættelse af ny møderække  året ud.  
 
 Følgende mødedatoer er besluttet for resten af året: 
 
 5/5-08 (markvandring), 1/9-08, 3/11-08, 11/12-08(julefrokost). 


