
Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 25/2-20 

 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

    
     Vagn Bille (VB) 
    Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
    Henrik Svendsen (HS) 
    Jens Eriksen (JE) 
    Eugen Søberg (ES) 
    Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML) 
    Simon Roliggaard (SR) 
   
                                 

 
Afbud fra 

    Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML) 
 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Brian Ludvigsen (BL). 
  

 
Dagsorden 

1. Valg af referent . 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 28. januar 
 

3. Let anretning VB.  
 

4. Løbende sager fra ejendomskontoret v. BL. 
Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. 
Aktivitetsplan. (fremsendes). 
Status på test af postkasser. 
Revision af afdelingens reglementer. 
Tilbagemelding fra GasNet. 
Status ladestandere. 
Øvrige. 

 
5. Orientering fra IT-udvalget v. HS. 

    
6. Meddelelser fra formanden / Beboerhusets drift. 
 
7. Oplæg til afdelingsmøde 16. marts 

Planlægning. 
Oplæg til beretning v. CGR. (udkast fremsendt). 
Forslag fra bestyrelsen. 
Referent og dirigent er OK. 

Eventuelt. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Referat af Baunevangens afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 25/2-20 

 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 2 
 

Referat  
1. VB blev valgt 
2. Referat fra forrige møde blev godkendt 
3. Let anretning 
4. Budget opfølgning, ikke noget unormalt udsving 
• Garage gennemsyn, med justering og smøring, vil foregå den 29 april, 

varsling sker efter normal procedure 
• Nyt muldjordlag bliver lagt over jordbunken ved institutionen, og der sås 

vildgræs med blomster, som vil forskønne området. 
• Kant beskæring langs stier er i gang og forventes afsluttet inden længe. 
• Beskæring af træer og buske på afdelingens område er afsluttet 
• Beboernes træer og buske som er i haverne, i gang sættes med gennemgang, 

varsling og beskæring. 
• Nogle beboer oplever skimmelsvamp problemer, nogle af dem er grundet 

forkert brugeradfærd (dårlig udluftning, tørre tøj indvendigt) problemet er 
også blevet forstærket af det våde vejr. Vi henstiller til at vi følger de 
anvisninger for udluftning der ligger på hjemmesiden og som også er blevet 
omdelt til postkasserne 

• CTS styring på hovedanlægget, driften er i gang med at indhente tilbud på 
det. Det giver driften mulighed for bedre at overvåge anlægget. 

• Gård 5 mangler at blive gennemgået for fuger på klimaskærmen, bliver 
udført i kommende uge. 

• Postkasser er blevet drøftet og oplægget omkring det til Afdelingsmødet 
• Gennemgang af afdelingens reglementer og revision af dem. 
• Tilbagemelding fra Gasnet er udeblevet, Driften rykker for det. 
5. Ikke nogen bemærkninger 
6. Der er indkøbt nye forstærker til beboerhuset, der også kan streames med 

Bluetooth med musik via forstærkeren. 
7. Gennemgang af den praktiske del af afdelingsmødet 
• Vi har drøftet om en anbefaling af en dirigent og en referent til 

Afdelingsmødet 
8. Ikke noget eventuelt 

 
 
 

 
 
 

                        

  

Næste møde 
 

   

 
 

 
 

 


