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Referat fra budgetmøderne 10. september 2012 
 

Birkerød d. 12.09.2012 
 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere og referent 

3. Godkendelse af afdelingernes budget for 2013 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Eventuelt 

 

Deltagere: 

 Afd. I:  8 husstande 

 Afd. II:  3 husstande 

 Afd. III:  6 husstande 

 Afd. V:  1 husstand 

 

Ad 1: Thomas B. Lund blev valgt til dirigent 

 

Ad. 2: Jan Spohr blev valgt til referent 

  

Ad 3: Afd. I: 

 Huslejestigning 0,9 % 

 Budgettet enstemmigt vedtaget 

 

 Afd. II: 

 Huslejestigning 0,7 % 

 Budgettet enstemmigt vedtaget 

 

 Afd. III: 

 Huslejestigning 2,11 % 

 Budgettet enstemmigt vedtaget 

 Afd. V: 

 Huslejenedsættelse 2,65 % 

 Budgettet enstemmigt vedtaget 

  

Ad 4: 

 Forslag afd. III: 

 Forslag om afmærkning af skråparkering.  

 Bestyrelsen overvejer mulighederne i forbindelse med, at asfalten 
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       bliver repareret. 

 Forslag om mere lys på P. pladserne 

 Ejendomskontoret beskærer i første omgang træerne. Udgiften til 

       mere lys, anslås at udgøre ca. 100.000 kr. hvorfor dette forslag ind 

       til videre trækkes tilbage. 

 

 Forslag om reparation af asfalt på p-pladser 

 Arbejdet går snarest i gang. 

 

  

Ad 5: Eventuelt:  

Der blev efterspurgt planche visende grundrids af Eskemosepark til 

brug for drøftelse af forslag.  

 

Der blev spurgt til fliser under borde og bænke, og bestyrelsen 

svarede at disse var sparet væk. 

 

Det blev præciseret, at opgangsdøre i henhold til husordenen skal 

være lukkede. 

 

Beboerne opfordres til ikke at have løse altankasser og krukker 

stående, på altankanten, af hensyn til personalets sikkerhed. 

 

Mere grundig rengøring af opgangene en gang imellem blev 

efterlyst. 

 

Der affaldssorteres ikke godt nok – bestyrelsen udarbejder pjece til 

alle nyindflyttere. 

 

Beboermapperne er afløst af information på hjemmesiden. 

 

Ejendomskontoret har fortsat fokus på cykelstativer og fodhegn. 
 


