
Hermed referat 
 
1. bygninger og vedligehold: 
 
Opsætning af lys ved garagerne og i kældernedgangen ved blok 4 er udført. 
 
Maling af vaskerum starter mandag i uge 7 startende med blok 4 og blok 6. 
Vinterferie i uge 8 
Maling af vaskerum i uge 9 i blok 8 og blok 10 
Maling af vaskerum i uge 10 i blok 12 og blok 14 
Husk sedler op ved Lars. 
 
Ugentlig møde med Lars i viceværtrummet, Graves og John. 
 
2. Ingen bemærkninger 
 
3. Ejere og beboere 
 
Lise-Lotte Hanne og Charlie gennemlæser vedtægter og evt. husorden inden næste bestyrelsesmøde 
 
Så snakkede vi om effekter i opgange og kældre. Når vi næste gang skal have en affaldscontainer, skal vi en måned før, 
sætte sedler op om oprydning, så folk har et sted at komme af med deres affald. Det bliver formentlig i starten af april, 
hvis vi skal have container hver 3 måned. Så omkring starten af marts, skal vi have sedler op i opgange og evt. 
postkasser. 
 
4. Daglig vedligehold 
 
Vi snakkede om gennemgang af JR parks opgaver. Vi skal have et møde med dem på et tidspunkt, så vi kan opdatere 
arbejdsopgaverne. 
 
5. Grønne områder 
 
Vi snakkede om at etablere en blomsterkasse/ metalkasse ved indgangen ved blok 4. Der holder tit parkerede biler i 
dette område, som vi kan undgå ved at sætte blomsterkasser op eller et ekstra cykelstativ. Der skal også etableres en 
ekstra handicap plads i forlængelse af de 2 nuværende. 
 
6. Færdselsarealer 
 
Jeg har kontaktet city-parkering om, at få startet en digital p-tilladelse, i stedet for dem i forruden. Pia hjalp med 
adresserne i et regneark og sendte det videre til Thomas fra city-parkering. Så hjælper han videre med kontakt til alle 
beboere i EFDV. Så skal beboerne selv taste et registreringsnummer ind på deres hjemmeside. Det letter vores arbejde 
cirka 100 %. Så kan vi koncentrere os om alt det andet. 
 
Vi afventer stadig en afgørelse om vores træer, der stikker ind over gyvelvej. 
Graves informerer, når vi når så langt. 
 
7. Eventuelt 
 
Jeg fortalte om vores retssag og hvornår afgørelsen kommer d. 28 februar. Vi venter alle i spænding. 
 
Så fortalte jeg om, at vi får edb forbindelse og router nede i bestyrelseslokalet og inde hos Lars. Det var alle tilfredse 
med. 
Endvidere har Pia, vores webmaster, konstrueret en e-mail til os, som lyder: 
efdv414@gmail.com. Adgangskoden er givet diskret til bestyrelsesmedlemmerne.  
Så kan alle tilgå vores mailsystem og læse, hvad, og om, der sker noget. 
Vi skal huske, at give vores håndværkere og samarbejdspartnere vores nye  
e-mail. 
 
Således passeret 
 
Mvh. John Hansen 
Bestyrelsesformand 


