
Referat bestyrelsesmøde den 9.marts 2015 
 

1. Referat fra sidst, godkendt på bestyrelsesmødet 16. februar 2015 
 
 

2. Budget fælleshus, nyt fra byggegruppen 
Flere tømrere bedt om at give tilbud, foreløbig kun modtaget ét (som er for dyrt), 
afventer de andre tilbud. Bliver det for dyrt, må designet revurderes og udarbejdes nyt 
budget. 
 
 

3. Ista, problemer med vandmålere, årsaflæsning mm.  
Der skal udskiftes målermodul på 36 vandmålere, Hanne får det samlet på én dag, så 
vi får det billige tilbud.  De enkelte parceller skal selv betale. 
To parceller har fået flytteaflæst, det skal de selv betale. Hanne ordner. 
 
 

4. Udbetaling af garantisum fra Kemp & Lauritzen 
Vi vil få udbetalt garantisummen på ca. 40.000 kr. 
 
 

5. Officielle vejnavne i Birkevang.  
Fortsat uafklaret, men nu er der en dialog i gang. Dorte fortsætter forhandlingerne. 
Vi forsøger stadigvæk med -gangnavnene, men Birke Allé ønskes som Birkevang Allé. 
 
 

6. Til beretning, vi vælger at informere om 
- realkredit, Michael 
- salg, Dorte 
- byggeregler, Dorte 
Velkommen til nye:  
 
 

7. Udestående arbejdsopgaver.  
a) oprydning parcelmapper, Dorte og Michael - fortsat udestående 
b) dirigenter og referenter GF samt formøde, Dorte - forslag til dato:  
c) snerydning, kontakt til Gert, Dorte - Gert arbejder på at finde én eller flere 
d) velkomstmøde nr 119, Dorte arrangerer 
e) fortovet Ærtebjergvej - tilbud ikke givet endnu 
f)  dødsboet nr. 86 - Dorte beder Fischer følge op 
 
 

8. Orientering 
a) angående allonger - stadig vigtigt at tjekke allonger, vi får tilsendt mange forkerte 
(forkert tekst, forkert parcelnummer, bygningsnummer osv). 
b) rekvirenter til kloakarbejde m.m. - vi forsøger at lave aftale med ét kloakfirma og så 
kan medlemmerne kun få refunderet regninger hvis det er det firma og hvis stoppet er 
ude i vejen. 
c) Vi understreger overfor alle, at man under ingen omstændigheder selv skal røre ved 
sine fiberbokse, man ødelægger dem meget nemt. 



d) Pia trækker sig dd. fra bestyrelsen og erstattes af Beth. 
 
 
 

Referent: Hanne 


