
Referat	  af	  fællesmøde	  torsdag	  den	  30.	  november	  2017.	  	  

Hus	  1	  Sebastian,	  Hus	  3	  Henrik	  og	  Maria,	  Hus	  5	  Anne-‐Lise,	  Hus	  7	  Ole,	  Hus	  9	  Anne	  –	  Dorthe,	  Hus	  10	  Torben,	  
Hus	  11	  Mik,	  Hus	  13	  Erik,	  Hus	  14	  Arne,	  Hus	  15	  Mikkel,	  Hus	  16	  Flemming,	  Hus19	  Gerda,	  Hus	  22	  Lise,	  Hus	  23	  
Luis,	  Hus	  24	  Mette.	  

1.	  Valg	  af	  ordstyrer	  
Sebastian	  blev	  valgt	  til	  ordstyrer.	  

2.	  Referent	  og	  tonemester	  
Anne-‐Lise	  Hus	  5	  var	  referent.	  
Mikkel	  var	  tonemester.	  	  

3.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Dagsordenen	  blev	  godkendt.	  

4.	  Godkendelse	  af	  referat	  
Referatet	  af	  fællesmødet	  d.	  25.	  oktober	  2017	  blev	  godkendt.	  

5.	  Punkter	  til	  beslutning	  
a)	  gulv	  i	  spisesalen	  

Uden	  afstemning	  enedes	  man	  om,	  at	  den	  af	  Ole	  foreslåede	  nye	  og	  måske	  sidste	  proppe	  aktion	  skal	  
gennemføres	  og	  at	  tiden	  så	  må	  vise,	  om	  propperne	  kan	  holde	  gulvet	  på	  plads	  uden	  buler	  også	  i	  de	  fugtige	  
perioder	  af	  året.	  

b)	  Indkøb	  af	  skummoduler	  til	  børnerummet	  v.	  Nana	  

Nana	  har	  bedt	  om	  7.500	  kr	  til	  indkøb	  af	  plint,	  skråpude	  og	  bolde	  m.m.	  Uden	  afstemning	  og	  med	  bred	  
opbakning	  blev	  pengene	  bevilget.	  

c)	  Opdatering	  af	  byggeudvalgets	  kommissorium	  og	  proces	  v.	  Mik	  

Der	  blev	  foreslået	  forskellige	  ændringer	  i	  dette	  forslag	  om	  opdatering.	  I	  6.	  linie	  bør	  der	  stå	  :	  ”Formålet	  
med”…	  .	  I	  linie	  17	  var	  der	  nogen	  uklahed	  omkring	  ”f.eks.”.	  I	  linie	  3	  nedefra	  var	  der	  uklarhed	  omkring	  
formuleringen	  i	  ”	  bl.a.”.	  Der	  blev	  foreslået	  :	  ”	  Der	  skal	  udarbejdes	  en	  projekt	  beskrivelse	  efter	  dialog	  med	  
byggeudvalget”.	  I	  samme	  linie	  skal	  :	  ”	  som	  indeholder	  målfaste	  tegninger”	  erstattes	  af	  ”	  kan	  indeholde”.	  
Mik	  påtog	  sig	  at	  komme	  med	  et	  nyt	  forslag,	  der	  tilgodeser	  de	  ovennævnte	  ændringer.	  

d)	  5-‐års	  plan	  bliver	  til	  6-‐års	  plan	  

Forslaget	  fik	  sin	  formelle	  godkendelse.	  

6.	  Punkter	  til	  debat	  
a)	  Avnbøgehækken	  langs	  nordenden	  v.	  Erik	  

Hvem	  har	  ansvaret	  for	  hækken	  ?	  Er	  det	  bofællesskabet	  eller	  er	  det	  hus	  1,	  15	  eller	  16	  ?	  Hækken	  skal	  rettes	  
op,	  så	  hus	  1	  får	  mere	  have	  mod	  nord.	  Hækken	  skal	  klippes	  senest	  i	  januar	  og	  der	  skal	  plantes	  nyt	  ud	  for	  hus	  



1.	  Hækken	  kan	  klippes	  helt	  ned	  uden	  problemer.	  Hækkene	  har	  måske	  fået	  lov	  til	  at	  vokse	  sig	  for	  store	  på	  
grund	  af	  generende	  høje	  og	  bredt	  lysende	  lamper.	  Hus	  1,	  15	  og	  16	  skal	  sammen	  finde	  den	  bedste	  løsning.	  
Lamperne	  bliver	  måske	  i	  2018	  erstattet	  af	  mindre	  generende	  lave	  lamper.	  

b)	  Arnes	  forslag	  til	  proces	  for	  nyt	  energianlæg	  

Arne	  redegjorde	  for	  sit	  forslag.	  Energnisterne	  har	  indhentet	  2	  forskellige	  tilbud	  på	  jordvarmeanlægget.	  
Forhåndstilkendegivelse	  er	  indhentet	  fra	  kommunen.	  Energikonsulenten	  har	  været	  her	  og	  besvaret	  de	  
mange	  stillede	  spørgsmål.	  Alligevel	  er	  usikkerheden	  stor.	  Fremlæg	  de	  2	  projekter,	  der	  er	  indkommet.	  Det	  vil	  
ske	  om	  kort	  tid.	  Der	  var	  bred	  tilslutning	  til	  Arnes	  forslag.	  

7.	  Nyt	  fra	  bestyrelsen,	  udvalg,	  interessegrupper	  og	  opfølgning	  på	  opgaver	  
a)	  Udspil	  om	  datoer	  til	  aktivitetskalenderen	  

P.gr.a.	  Byens	  Dag	  vil	  det	  være	  ønskeligt	  at	  få	  flyttet	  datoen	  for	  trivselsdagen.	  Dette	  blev	  positivt	  modtaget.	  

b)	  Nyt	  fra	  energnisterne	  

Intet	  nyt.	  

8.	  Eventuelt	  
Ole	  arbejder	  stadig	  på	  at	  finde	  egnede	  styrebokse	  til	  vore	  fyr,	  så	  vi	  har	  reserver,	  når	  en	  styreboks	  står	  af.	  
Han	  forsøger	  at	  løse	  problemet	  med	  vand	  på	  vores	  indkørselsvej	  til	  P-‐pladsen	  samt	  problemet	  med	  
belysningen	  af	  samme	  vej,	  så	  bygherren	  afleverer	  lys	  og	  vej	  på	  bedste	  måde.	  Kompostordningen	  fortsætter,	  
så	  alle	  opfordres	  til	  at	  bruge	  de	  grønne	  baljer	  til	  den	  organiske	  affald.	  

	  

Anne-‐Lise,	  5.12.17	  	  

	  	  	  	  	  


