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Referat   
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 12. januar 2021 kl. 14.00 
 
Mødet afholdes på Teams 
 
Indkaldt: Sonja Milkær, Mona Thomsen, Henning Kirk Christensen, Erik Pedersen, Sys 
Frimodt, Bente Gervig, Jens Horsbøl Rasmussen,  
 
Afbud:  Sys Frimodt, Bente Gervig. 
 
Fra administrationen deltager Kim Johansen  
 
Udsendt den: 12. januar 2021.   
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1 – Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden udsendt 11. januar 2021 
 
Beslutning: 
Godkendt 
 
 
2 – Drøftelse af de videre Corona tiltag 
 
Der udsendes beboerinformation at de nuværende restriktioner der er udstukket fortsat følges og 
situationen følges nøje. 
 
 
Beslutning: 
Godkendt 
 
 
3 – Drøftelse omkring henvendelse vedr. garageporte.  
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Fjedersystem til garage porte, evt. udskiftning ? Administrationen checker lejeaftalerne. 
Andreas Andersen Jurist ved BDK, anfører at hvis porte fjernes er dette ikke længere en carport og 
svarer derfor ikke overens med det lejede. 
Den defekte fjeder er under reparation, de øvrige efterses. 
 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen drøfter henvendelsen 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at de nuværende lejeaftaler på garager opsiges pr. 1. januar 
2021 til ophør 1. februar 2021. 
Portene fjernes og garagerne tilbydes efterfølgende udlejet til nuværende lejere som åbne carporte 
med uændret leje. 
Fondens rum med opbevaring bibeholdes 
 
2021-01-12 
 
Genooptagelse af tidligere punkt grundet henvendelser fra de berørte lejere. 
 
 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen drøfter henvendelsen. 
 
Beslutning: 
Opsigelserne fastholdes. 
Oplæg til renovering samt omkostninger i denne forbindelse indeholdende oplæg til ny leje, 
udsendes til bestyrelsen endelig vedtagelse. 
Når ændringerne er godkendt af bestyrelsen udarbejdes der nye kontrakter med evt. stigning. 
De nye kontrakter skal indeholde en præcisering af anvendelsen, at de kun må anvendes til 
parkering af bil og ikke kun opbevaring. 
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4 – Tidspunkt for afholdelse af årsmøde i forhold til restriktioner.  
 
 
22. marts 2021 17.00  Årsmøde 
22. marts 2021 20.00  Konstituering efter årsmøde 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen drøfter mulighederne. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen fastholdt den ovennævnte dato, der udsendes indkaldelse med forbehold for 
restriktioner og forsamlingsforbud. 
Mona genopstiller. 
Administrationen udarbejder forslag til dagsorden som godkendes inden udsendelse 
 
 
 
5 – Mødekalender. 
 
 
 
Bestyrelsesmøder tirsdage kl. 10.00 hos Boligkontoret Danmark: 
 
Møderække  Klokken  Specifikt emne: 
16. februar 2021 10.00  Forberedelse årsmøde 
22. marts 2021 17.00  Årsmøde 
22. marts 2021 20.00  Konstituering efter årsmøde 
 
Mødet den 16. februar afholdes eventuelt som virtuelt møde. 
 
Snakke møder afholdes første fredag i mdr.  kl. 10-11 frivillig deltagelse når dette igen er mulig, 
dette afholdes på Kragsbjerghave, første gang fredag den 2. oktober 2020. 
 
 
6 – Eventuelt.  
 
 
 
Referent: Kim Johansen 
Mødet afsluttet: 14.45 
 
 
 
Bestyrelsens underskrifter: 
 
  
   
____________________    ___________________         __________________ 
Sonja Milkær     Mona Thomsen         Erik Pedersen 
Formand     Næstformand 
 
 
 
------------------------------- 
______________________ ____________________      
Sys Frimodt   Henning Kirk Christensen 
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