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Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

   Vagn Bille (VB) 
    Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
    Henrik Svendsen (HS) 
    Jens Eriksen (JE) 
    Eugen Søberg (ES) 
    Ann- Mari L. Lauritsen (AML). 
                                 

 
Afbud fra: 
 

  

 
Fra KAB / drifts-
kontoret 

                                   
Jesper Roland (JR). 
Johnny Hansen  (JH). 
Evnt. LAR projektleder/arkitekt ??? 
 
 
 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af referent. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 27. september 2016. 
 

3. Status LAR projekt v. projektleder/arkitekt. ?? 
 

4. Løbende sager fra ejendomskontoret v. JR 
                 Igangværende og kommende vedligeholdelsesopgaver/status. 
                Status opfølgning på markvandring. 
                 Status postkasser. 
                 Kørselsvejledning MBA. 
                 Beboersager udenfor referat. 
                 Budgetopfølgning. 
 

5. Løbende driftschefsager  v.JH . 
        Status LAR projektet. (Hvis punkt 3 udgår).                
        Aktionsliste med løbende driftsprojekter . 

                Øvrige. 
 

.IT-udvalget v. HS/CGR. 
                Status hjemmesiden. 
                Status YouSee. Nyt om fremtiden (udbydere). 

 

6. AB fælles, samt orientering fra formanden. 
         Beboerhuset. 

                 Repræsentantskabsmøde. 
                 Organisationens julefrokost: planlægning 

 

7. Emner udenfor referat. 
                
                 Status på møder med kundedirektør/kundechef 
. 
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8. Eventuelt & rapport fra sidste kontortid – kontortid november 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Referat 

 
1. VB blev valgt 
2. Referat fra sidste møde blev valgt 
3. Udgår fra Dagsorden 
4. Gennemgang af budget, ingen nævneværdige afvigelser, har været bagud 

med nogle vedligeholdses opgaver, men er med nu, postkasse udskiftning 
er næsten gennemført, mangler den sidste etape, pålægning af rullegræs i 
gård 3, mellem 197-199 er udført og er meget flot. HUSK: INGEN 
PARKERING PÅ DET NYE RULLEGRÆS!!!. Udvidelse af gangsti ved 
affaldsgård udføres til foråret. Prisoverslag for indkøb og udskiftning af 
cirkulationspumpe, samt service besøg af varmeanlæg til næste AB møde 

5. Gennemgang af LAR udkast og til næste møde vil Projektleder forklare 
projektet. Orientering omkring carporte og garage og der er pt 1 ledig. 
Aktionsliste gennemgået og drøftet. Der bliver indkaldt til IT møde 
snarest. 
IT udvalget holder møde tirsdag den 3/11-2016. kl. 19:00 i beboerhuset. 

6. Der bliver etableret et juletræ i juletiden med lys. Der er blevet opsat 
rygning forbudt skilte på væggene indvendig.  
Der er Repræsentantskabsmøde i Baunevangen beboerhus tirsdag den 
29/11.  
Der bliver indkøbt nyt kunst og ur, samt ny måtte til havedør 
Julefrokosten for organisation bestyrelsen er planlagt 
Hjerterstarter kursus blev drøftet og JE blev tovholder og ES hjælper til. 
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Næste møde 
 

  24/11-2016 

 
 

 
 

 


