
Referat af bestyrelsesmøde den 10/8/21 som optakt til afdelingsmødet den 25/8/21 

Dagsorden  

1) Bestyrelsens sammensætning 

2) Datoen for fremtidige afdelingsmøder 

3) Anlægsarbejder 

a. Brosten på de indre arealer 

b. Nyt cykelskur 

c. Indhegning af Havremarken 

4) Budget 2022 

a. Ekstra elregning på 70.000 kr. 

b. Hvem skal betale for den fejl entreprenøren lavede med vinduerne 

5) Havremarken.dk 

6) Sociale tiltag 

______________________________________________________________________________________ 

1) Bestyrelsen:  Hanne modtager genvalg, og vi spørger Kevin om han ønsker at genopstille. Man kan godt  

  genopstille selv om man ikke deltager i afdelingsmødet, blot man meddeler det på forhånd. 

2) Afd. møde  Yvonne finder det uheldigt, at afdelingsmødet i år finder sted i august, hvor mange beboere  

  stadig kan være på ferie. Vi anmoder om, at næste års afdelingsmøde finder sted i september. 

3) Anlægsarbejder 

  a) Vi har godkendt, at brostenene på de indre arealer bliver erstattet til en pris på 469.000 kr.  

  De nuværende brosten volder problemer for beboerne, og udgør et dårligt arbejdsmiljø for  

  ejendomsfunktionærerne. 

  b) Det ekstra cykelskur er ret dyrt, men Maks er blevet bedt om at indhente et tilbud. 

  c) Maks indhenter tilbud på indhegning af Havremarken. 

4) Budget 2022 

  a) Maks er ny og ønsker at se hvordan tingene udvikler sig 

  b) Yvonne ønsker at vide hvorfor vi pludseligt har en udgift på 70.000 kr. til elektricitet, som man 

  ikke har taget højde for i 2021? Svar: man havde ikke afsat udgiften til elektricitet som   

  styrer ventilationen 

  c) Hvem skal betale for de forkerte vinduer entreprenøren bestilte der måtte udskiftes? Svar: vi  

  skal have fat i Karen Schultz for at opklare sagen 

5) Hjemmesiden – www.havremarken.dk 

  a) Vi har lanceret en ny hjemmeside som Lars Schunk er ansvarlig for, hvor referater,   

  dagsordener, og andre dokumenter vil blive lagt op. 

7) Sociale tiltag  - Mødet med Nynne angående trivsel og iværksættelsen af opgangsmøder vil finde sted  

  den 6.oktober 2021, hvorefter vi kan udarbejde konkrete planer    

http://www.havremarken.dk/

