
Den 19. januar 2015 

Lejerbo 

Afd. 157 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, 

Tirsdag den 6. januar 2015 

 

Deltagere: Brian Børgesen, Birthe Ketterle, Lilian Andersen, Verner Pedersen, 
Jørn Gramm, Søren Jensen og Administrativ Varmemester Helle Borell.  

 
 

Dagsorden 
  

Pkt. 1:  Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 4.3. 
    

Pkt. 2: Løbende aktioner  
2.1: Beboerhus/vaskeri. 

Intet nyt. 
 

2.2: Ansøgninger til reguleringskontoen. 
Intet nyt. 

 
2.3: Skema C. 

Afventer svar fra kommunen i løbet af marts måned. 
 

Pkt. 3: Kontorvagter. 
3.1. 8. december: Brian og Verner. 

3.2. 22. december: Brian. 

Skemaerne blev gennemgået. 
 

Pkt. 4: Udvalg: IT, klub- og ekstrarum, husdyr 
4.1: Klage over røg fra klub. Tidligere påbud ikke overholdt. Klubben er 

opsagt. 
 

4.2: Klub Oasen ansøger om ændring af opsigelsesdato. Opsigelsesdato 1. 
februar 2015 fastholdes, men problemer med at få solgt billard bordet med så 

kort varsel løses ved, at det kan blive stående til 1. marts 2015.  
 

4.3: Rygtet siger, at klub Tømmermændene er bekymret for klubbernes 
fremtid og har anmodet om et møde. Brian indkalder. 

 
Pkt. 5: Møder, referater og meddelelser  



5.1: Referat Lejerbo HB november 2014 blev taget til efterretning. 
 

5.2: Referat Lejerbo HB december 2014 blev taget til efterretning. 
 

5.3: De 9: Referat fra december blev taget til efterretning med beslutning om 
at dække underskuddet fra kultur weekend 2014. 

 
Pkt. 6: Regnskab. 

6.1: Årsregnskab 2014/15. 

Lejerbos hovedafdeling har haft brand, og de kan derfor ikke afholde 
regnskabs/budget møde med os til aftalt tid. Brian taler med Jeanette i 

Lejerbo. 
    

Pkt. 7: Varmemester/Bestyrelsen  
7.1: Information fra varmemesteren. 

Containerpladsen: Saltonøglesystemet beskyttes yderligere p.g.a. hærværk og 
”klunseri”. 

Lys i opgangene fungerer ikke optimalt. Det tjekkes af elektriker. 
Vordingborg køkkener: Alt arbejde er gennemgået og sagen er afsluttet. 

Trappevask: Problemer med snavsede udendørs indgangspartier. Helle vil 
undersøge, om rengøring af disse kan lægges ind under den øvrige 

trappevask. 
 

7.2: Snerydning. 

Der skal ryddes ved hovedindgangene – og ikke ved altansiden. Der blev 
ryddet kl. 2 om natten. Helle finder tilbuddet frem og taler med firmaet. 

7.3: Fastelavn. Udsættes til 2016, hvor alle var enige om at afholde 
fastelavnsfest. 

 
 

Pkt. 8: Klager (Fortroligt) 
Ingen.  

 
 

Pkt. 9: Ansøgninger 
Ingen 

 
Pkt. 10: Diverse 

Af hensyn til evt. indkomne forslag til Afdelingsmødet afholdes næste 

bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 1800. 
 
Refereret ved Birthe Ketterle 
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