
 

Referat Bestyrelsesmøde 22. August 2018 kl. 18.30 
 
Til stede: Maria, Nini, Mette, Lis, Thomas, Henrik og Jesper 
 
Afbud: Jens, Niels 
 
 
1. Status VVS projekt  (Arne Kiilerich deltager under dette punkt) 

a. Siden sidst herunder byggemøde 15/8 
- Arne mener, at arbejdet som det er udført hidtil, generelt er udført tilfredsstillende.  
 

b. Regler og rammer, aftaler, ansvar, opgaver for alle involverede (Rebo, Forening, bestyrelse, 
byggerådgiver, beboerne,  
- Der har været henvendelser fra beboere, som er i tvivl om forskellige ting ifm VVS-projektet, 
bla. om hvilken ret man har til genetablering eller indflydelse på rørføring mv. Derfor er Arne 
med til at give status mv. 
- Arne gennemgik kontraktens punkter om beboernes ret til reetablering 
 

c. Forslag om udmelding til beboerne 
- Beboerne skal have tydelig information, når projektet går i gang hos dem. Fx om hvad de kan 
forvente, hvilke rettigheder, de har og hvem de skal kontakte om hvad. Arne laver et udkast, 
som Jesper arbejder videre med.  
- Jesper sender bestyrelsens forslag til indhold i kommunikationen til Arne.  
 

2. Orientering fra Boligkontoret 
a. Drift 

 
b. Køb og salg af lejligheder 
- En stor bunke køb og salg er overstået 

 
c. Beboersager 
- Diskussion af sag, hvor der har vist sig at være svamp, og hvor beboeren er blevet genhuset.  
Sagen bliver taget op som et særskilt punkt på næste måde.  
- Orientering om sag, hvor Rebu eller andre ikke kunne komme i kontakt med beboer ifm. VVS-
projekt.  
 
d. Andet 

 
3. Kommende opgaver 

a. Sortering og prioritering af punkterne i de indkomne lister + hvad vi kommer i tanke om fælles. 
- Skubbet til næste gang – VIGTIGT at vi når det næste gang. 

 
4. Eventuelt 

- Kommentarer til referatet skal sendes til Jesper senest tirsdag den 28. august. 
 

5. Næste møde. 
- Næste møde er onsdag den 12. sept.  


