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Bestyrelsen 
Birkerød d. 22. sept. 2016 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling  

torsdag d. 15. september 2016 
 

 
Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent Christian Friis (KAB) 
 
2. Valg af referent Curt Carlsen 
 

3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
 
 1. suppleant: Henning Flink Nielsen NV. 67. 

 2. suppleant: Forsamlingen gav samtykke til at bestyrelsen. måtte kontakte Eva 

                                           Hollænder for deltagelse i bestyrelsen som 2. suppleant 

 

 

Formanden bød Henning velkommen til bestyrelsesarbejde. 

 

Efterfølgende formanden om nogle ting vi har talt om i bestyrelsen og på ejendomskontoret. 

 

Vi har i forsommeren fået en henvendelse om, at lave nogle P plader til bl.a. MC i forbindelse med 

cykelskurene. 

På vores møde. 1. september besluttede vi, at vi i stedet for vil reservere og lave afstribning 

nogle af de eksisterende P pladser, hvor der er et behov. Hvor det skal være tager vi stilling til 
senere. 

Nyt vaskeri med tørretumbler. Dette blev færdigt i august. Vi vil derfor opfordre beboerne til at 

hente en vaskebrik på ejendomskontoret så de kan benytte det. 
 

I sidste uge fik vi en henvendelse om, at der er meget dårlig lys ved trappen mellem afdeling V og 
ejerforeningen. Vi ser på om det er noget vi kan gøre noget ved. 

 

Der vil her i løbet af efteråret blive gennemført en razzia i cykelskurene, idet vi endnu engang må 
konstatere, at de ikke bliver brugt efter hensigten. Cykelskurene er i princippet kun til cykler, 
hvilket betyder, at legetøj cykeltrailere, barnevogne, klapvogne m.v. ikke må opbevarer der. 
 

En beboer gjorde herunder opmærksom på, at ejendomskontoret havde givet tilladelse til 

opbevaring af en græsslåmaskine. Der skulle også være givet tilladelse til andre ting. 
Dette ser bestyrelsen og ejendomskontoret på i forbindelse med cykelrazziaen.  
 

Vi ses igen d. 26. hvor vi skal tale nye vinduer. Der er nok ingen tvivl om vi denne aften bliver 
mange. I vil på tirsdag modtage nærmere information om hvad det betyder for jer, ligesom det 

vil blive lagt ind på hjemmesiden i morgen. 
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Tak til Christian for god ledelse af afdelingsmøderne og den ekstraordinære generalforsamling 
og tak fordi I kom.  

 
 
 
  

 
 


