
Referat Bestyrelsesmøde d. 2/11 2021 kl 18 

1. Valg af referent og registrering af tilstedeværende. 
2. Godkendelse af mødereferat fra Bestyrelsesmøde d.6.okt.2021 (vedhæftet). 
3. Gennemgang udspecificerede budgetter 2019 og 2020. 
4. Asfaltering (Leif) (Leif deltager ikke). 
5. Forsikring (Christian). 
6. Administrator (Susanne, Lasse) herunder gennemgang og afstemning. 
7. Vicevært (Susanne) herunder fjernelse af snehegn. 
8. Hjertestarter (Lasse Bo) herunder ny kontrakt og udpegelse af ansvarlig for hjertestarter. 
9. Gennemgang af indkomne forslag til IdéBank.  

• Forslag om forsøgsvis opsætning af blomsterkasser som vejchikaner. 

• Opfordring til medlemmerne om tilslutning til hjerteløberordning. 
10. Aktionsliste (Susanne). 
11. Siden sidst (byggesager etc.). 
12. Næste møde. 

 

 

Ad.1 Referent Susanne Messina (Lasse Bo). Tilstedeværende Susanne, Christian, Lasse Bo. Engagement, 

indsats og arbejdsfordeling i bestyrelsen, blev diskuteret udenfor referat. 

Ad.2 Referatet godkendt. 

Ad.3 De udspecificerede budgetter blev overordnet gennemgået. Visse poster skal undersøges nærmere. 

Ad.4 En del asfaltering er gennemført. Bumpene er ikke blevet renoveret som aftalt. Tilbagemelding fra Leif 

savnes. 

Ad.5 Arbejdet med forsikring pågår. En forsikringsmægler vil blive indkaldt til gennemsyn. 

Ad.6 Efter gennemgang af tilbud, er der valgt en ny administrator. Valget er faldet på 

Ejendomsadministrationen VOPA (Ejendomsadministration i København | VOPA Ejendomsadministration), 

som scorede bedst på alle parametre. Indledende forhandlinger om overtagelse 1. januar vil blive 

påbegyndt.   

Ad.7 En række praktiske opgaver er uddelegeret til Lars, som modtager timeløn. 

Ad.8 Nyt kontraktforslag er blevet forelagt Harald Elmegaard. Christian er udpeget som daglig ansvarlig for 

hjertestarter. 

Ad.9 For at kick-starte idé-banken, har Lasse Bo selv indsendt ovennævnte forslag, der fik tilslutning. 

Reglerne for vejchikaner vil blive nærstuderet, inden der foretages yderligere. Mht. hjerteløber, vil der blive 

agiteret på Facebook, og desuden oprettes en særskilt side på www.afmoellevang.dk dedikeret til 

hjertestarteren (tilføjet efter mødet). 

Ad.10 Aktionslisten blev gennemgået og opdateret. 

Ad.11 De nye procedurer ifm. ansøgning hos Kommunen blev gennemgået og Chris’ byggesag, Blåmejsevej 

3 blev nævnt. 

Ad.12 Næste møde nu berammet til fredag d. 26/11 kl 18 på Bogfinkevej 3. 

https://vopa.dk/
http://www.afmoellevang.dk/

