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www.malurtvej.dk 

Referat af bestyrelsesmøde den 23. november 2015 hos Steen Frost, Malurtvej 27, st. tv. 

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

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

Fraværende: Anders Brygger/AB (1. suppleant) 

 

1. Valg af ordstyrer: Steen Frost vælges. 

  

2. Godkendelse af referat fra den 14. september 2015: Referatet godkendes. 

 

3. Gensidig orientering: 

LT: Fælles- og budgetmøde i Ejerlauget: 

Budget 2016: Bidraget for vores ejerforening er uændret for 2016. 

Renovering af det grønne område: Da området ved Ejerforeningen Kornmarken var mere 

krævende end beregnet, kunne renoveringen af vort grønne område ikke nås rettidigt inden 

vinteren og er derfor udskudt til foråret 2016. 

Hjertestartere: Ejerlauget har opsat en hjerterstarter på muren på Margrethekirken og en ved 

Perikumvej nr. 19.  Desuden har Brigdeklubben i Bomarkshus opstillet en hjerterstarter inden for 

deres indgangsdør. Alle er velkomne til at slå ruden itu, hvis der er brug for den. Der kan 

downloades en app på www.hjertestarter.dk, som viser placeringen af alle registrerede 

hjertestartere. 

Campingvogne: Der er 3 campingvogne, der har fået registreret skilte i campingvognen, 1 

campingvogn er blevet fjernet og der mangler nu kun 2 campingvogne at blive registreret. Alle 

ejerforeninger i Lauget er blevet opfordret til at sende det rundt i deres næste referat. Ejere af ej 

registrerede campingvogne skal snarest sende en mail til bestyrelsen@malurtvej.dk. 

Bredbånd Nord: Ejerlauget havde inviteret Bredbånd Nord til budgetmødet for at fortælle om det 

tilbud til foreninger, der er blevet omdelt til alle beboere i Ejerlauget. De orienterede om tilbuddet 

og hvad det betød for den enkelte beboer. Der bliver lagt fiberkabler ned under fortovet langs hele 

Kornblomstvej. Hvis den enkelte ejerforening vil tilsluttes Bredbånd Nord, kræver det 30%’s 

tilslutning på en generalforsamling fra hver ejerforening. Bredbånd Nord vil kontakte formanden i 

hver ejerforening med henblik på at få en samtale med ejerforeningens bestyrelse. De kommer 

også gerne ud til en ejerforenings generalforsamling og fortæller om det, hvis forslaget skal til 

afstemning. 

Hundeefterladenskaber: Flere ejerforeninger kommenterede de mange hundeefterladenskaber 

rundt omkring i Ejerlauget, som er blevet markant værre. Der er flere beboere, der har fået hund 

og de er alle velkomne i Ejerlauget, men alle hundeejere skal samle deres hunds efterladenskaber 

op. Der er opstillet rigtig mange skraldespande rundt omkring i Ejerlauget. De enkelte 

ejerforeninger blev opfordret til at meddele det videre i næste referat i egen ejerforening. 

4. Oversigt over udskiftede vinduer og dørparti i alle lejligheder: Der er udarbejdet en skrivelse 

samt et skema, som bestyrelsen gerne vil have alle ejere til at udfylde og returnere senest 5. januar 

2016. Skemaet kan scannes ind og sendes til bestyrelsen@malurtvej.dk, afleveres i postkassen i 

opgang nr. 23 eller i postkassen ud for nr. 17. 

Hvis der er spørgsmål til skemaet, er beboerne velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. 

http://www.malurtvej.dk/
http://www.hjertestarter.dk/
mailto:bestyrelsen@malurtvej.dk
mailto:bestyrelsen@malurtvej.dk


5. Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag den 11. januar 2016 kl. 19.00 hos Helge Thomsen 

 

6. Dato for bestyrelsens julefrokost: Torsdag den 28. januar 2016 kl. 18.00 

 

7. Eventuelt:  

HT har indkøbt nye skilte til alle kælderrum i vinkelblokken og skiltene er opsat på alle døre.  

Bestyrelse kontakter de beboere, hvor det er nødvendigt at bytte kælderrum. Det drejer sig kun om 

enkelte beboere i opgang nr. 25. 

 

 

 
________________________________ ________________________________  _________________________________ 

Lene Thomsen  Steen Frost   Helge Thomsen  

 

 

 

________________________________                                                                                   

Henrik Nielsen                                                                        

 


