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Afdeling: 24 
Opholdsrum på glasgangen 
 

Referat nr. 03 
 

Til stede var: 
 
Afdelingsbestyrelse 
 
Kristina Hindø (KH), Hans Jørgen Nielsen (HJN) og 
Jens Ole Jensen (JOJ) 
 
og Torben Thygesen (TT), inspektør 
 

Dag og år: 
 
20.6.2022, fra 15.00 – 16.45 
 
 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referatet nr.02 
 
 

  

• dagsorden godkendt 
 

• referatet nr.02 godkendt 
 
 

  
Pkt. 3 Valg af dirigent 
 
 

  

• KH blev valgt som dirigent 

 
Pkt. 4 Formålet med mødet 
 
 

 

• At få overblik over afdelingens økonomi ved 
at gennemgå den sammen med TT og be-
styrelsens opgaver i forhold til det. Her frem-
hæves markvandring som det vigtigste led i 
denne proces 
 

• At foreslå samarbejde imellem bestyrelsen 
og den tekniske afdeling omkring vores fæl-
les nabo BaneDanmark 

 

• At finde en løsning omkring port/sti-proble-
matikken ned til stationen, herunder mang-
lende hængelåse, afmonteret rionet og et 
ikke velfungerende lukkesystem af porten 
 

• At få en oplysning omkring håndtering af kla-
ger 
 

 

 
Pkt. 5 Beslutningsreferat 
 
 
 

 

• Efter gennemgang af den del af økonomien, 
som vi har indflydelse på, har vi noteret små 
bemærkninger. 

• Fællesvaskeri er blevet overdraget til Miele, 
el og vand er på vores fælles regning. 

 

• Det vil blive undersøgt, om aftalen (hyppighe-
den af afhentning) omkring Storskrald mulig-
vis kan revideres, da det er en dyr udgift. 
(Eventuel ændring kan stemmes om til det 
årlige beboermøde) 

 

• Vi har besluttet at indgå et samarbejde med 
den tekniske afdeling omkring vores nabo 
BaneDanmark.  

 

• Formålet er at finde ud af, om vi har en ind-
flydelse på deres manglende pleje af vores 
naboområde. Det forventes, at KH laver et 
oplæg til det i samarbejde med B42 og even-
tuelle resultater ikke vil være fremme før for-
året 2023. 
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• Vi har besluttet, at der vil blive installeret to 
nye hængelåse med kode ned ved stien ved 
bommene og to permanente skilte med tek-
sten ”Husk at lukke porten efter dig”. KH sør-
ger for det. 

 

• TT vil undersøge, hvem der har sat rionettet 
op ved porten og vil sørge for, at det igen bli-
ver sat op, hvis B42 har godkendt og stået 
for det. 

 
 

• Klager:  
 
På B42´s hjemmeside kan alle beboer få de 
nødvendige informationer omkring hvordan 
man klager. 
https://www.b42.dk/spoergsmaal-og-svar/om-
klager/ 

 
 

 
Mødet slutter 

 
16.45 

 


