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Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2016 hos Lene Thomsen, Malurtvej 17 

Til stede: Lene Thomsen/LT (formand, webmaster og referent), Henrik Nielsen (næstformand), 

Steen Frost/SF (kasserer), Helge Thomsen/HT (bestyrelsesmedlem),  

Fraværende: Michael Jervild/MJ (1. suppleant) 

1. Valg af ordstyrer: Lene Thomsen vælges. 

  

2. Godkendelse af referat fra den 6. april 2016: Referatet godkendes. 

 

3. Gensidig orientering: 

LT: 

Campingvogne: Der har været indbrud i alle fire campingvogne, hvor der er stjålet gasflasker. 

Bredbånd Nord: Bestyrelsen har gjort indsigelser overfor HEF Fibernet A/S, da nedlægningen af 

fibernet på strækningen på nordsiden af vinkelblokken og rækkehusene ikke er reetableret i 

samme stand, som før nedlægningen. Gravekoordinatoren fra HEF har været ude og kigge på  

arealet og er enig i, at det skal omlægges. 

 

4. Oversigt over udskiftede vinduer m.m. 

Bestyrelsen har fået forespørgsler fra beboere, om de selv må male vinduerne og det må man 

gerne. Bestyrelsen vil gerne have tilbagemeldinger fra de ejere, som selv får malet vinduerne. 

Efter sommerferien vil bestyrelsen informere om, hvordan den samlede oversigt over udskiftede 

vinduer ser ud. 

 

5. Bredbånd Nord: Bredbånd Nord har modtaget 14 tilmeldingssedler til Fibernet, så det betyder, at 

vi har fået mere end 30% tilslutning og at alle lejligheder får installeret blændbokse i løbet af 3. 

kvartal 2016. Når bestyrelsen kender datoerne, vil der blive sendt skrivelser rundt. 

 

6. Vaskeriet: Centrifugen er afmonteret. Pris 461,88 kr. De to halvårlige lovpligtige eftersyn er 

afmeldt. 

 

7. Eventuelt: Ejerforeningens administrator har videresendt information fra Aalborg Kommune 

vedrørende de nye regler om affaldssortering i foreninger. Det drejer sig om ansøgning om at få 

finansiering til nedgravede containere til dagrenovation. Man kan søge allerede i 2016, men der 

kommer også en ansøgningsrunde i 2017. Det er planlagt, at sortering af organisk affald skal starte 

i 2. halvår i 2017. Bestyrelsen har valgt af afvente mere information vedrørende sortering af 

organisk affald. 
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Lene Thomsen  Steen Frost   Helge Thomsen  
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