
E/F Dommervænget 4-14, 
4000 Roskilde, 
Bestyrelsen. 
(JOB/job).      01 JUN 2022. 
 
 
 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, 
Torsdag den 12 MAJ 2022, 
i Blok-4.E, Kælder, Bestyrelseslokalet. 
 
 
Navn:    Funktion:     Status: 
 
Jørn Boss    Formand & Sekretær  X 
John Hansen   Næstformand               AFBUD 
Hanne Maymann   Bestyrelsesmedlem     X 
Jens-Erik Rønne Pedersen  Bestyrelsesmedlem     X 
Graves Lauridsen   Bestyrelsesmedlem     X 
Hanne Trebbien   1.Suppleant                  AFBUD 
Nina Køhler   2.Suppleant                  X 
 
Dagsorden: 
 

1. Bygninger og vedligehold. 
 
(a) : Nyt fra vedligeholdsudvalget. 

Graves afventer stadig at modtage tilbud fra håndværkere på de 
opgaver vi omtalte på bestyrelsesmødet den 07 APR 2022. 

 



(b) : Grønne pletter på væg – status. 
     Vi afventer stadig den endelige rapport fra Lasse og Jørn  
     skriver igen til Lasse. 

 
(c) : Forslag fra AB om vores fælles kloakanlæg. 

   Afventer møde med Gundsø i næste uge med gennemgang af 
   indholdet i det tilbud vi har modtaget. 

 
(d) : Skadedyrskontrollen, 1.rapport om frømøl. 

     Vi afventer de videre undersøgelser og rapporter. 
 

(e) : Tilbud på malerarbejde m.m. 
   Graves er tovholder på projektet, som er beskrevet i sidste  
   mødereferat. 

(f) : Vand ned til underbo i.f.m. ombygning/renovering af 
lejlighed. 
Vi afventer endeligt svar fra de involverede beboere. 

(g) : Skader på vindueskarm som følge af tidligere indbrud i 
lejlighed, samt skader på sokkel under samme lejlighed. 
Vi afventer de sidste undersøgelser/rapporter herom. 

 
2. Gennemgang af referat fra sidste møde. 

 
Ingen bemærkninger. 

 
3. Administration (Real Administration). 

 
Eventuelle indtægter fra ladestandere – status. Stadig intet nyt fra  
Spirii. Jørn har været i kontakt med Anja, som sender en fornyet  
rykker til firmaet. 

 



4. Ejere og beboere. 
 
Henvendelser om gener ved udendørs rygning lige uden for  
Indgangspartiet i en A-opgang. Foreløbig prøver vi at tale med de 
to pågældende piger om problemet og Nina lovede at tage kontakt 
til pigerne snarest muligt. 

 
5. Daglig vedligeholdelse (JR Park). 

 
Intet bemærket. 

 
6. Grønne områder. 

 
(a) : Nyt fra Grønt udvalg. 

Intet bemærket. 
 
          (b): Resultatet fra havevandring den 19.04.2022 blev gennemgået 
                og drøftet. 
 

7. Færdselsarealer. 
 
Intet bemærket. 

 
8. Eventuelt. 

 
Intet bemærket. 

 
9. Fastsættelse af tidspunkt for næste møde. 

 
Næste møde blev fastsat til Torsdag den 02 JUN 2022 kl.1900. 

 



 
     

 
           


