
Bestyrelsesmøde Etape 3 – 25/8

1.  velkommen
 

2.  valg af referent
 

3.  godkendelse af dagsorden
 

4.   godkendelse af ref. fra s. best.møde 30/6
 

5.  orient. om g/f best.møde 14/7 - Rene
 

6.  orient. om task-force teknisk bistand - Rene
 

7.  orient. omtask-force ny admin. - jesper
 

8.  gennemgang af to do liste fra 30/6 samt
 

     oprettelse af ny to do liste
 

9.  evt.
 

10. n. møde (dato/tid/sted)

Referat – Bestyrelsesmøde 25/8 2008
Til stede:

• Palle 
• Lone
• René
• Jesper (referent)

Fraværende:
• Ditte
• Annemette

1. Velkomst

2. Valg af referent
Jesper blev valgt til referent

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt



4. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet d. 30/6 blev godkendt

5. Orient. om g/f best.møde 14/7 - Rene

Parkeringsrestriktionerne er ved at være klar i G/F som formidles snart

Planerne for Grønningen ligger klar, men venter på at Skanska fremskaffer 
dokumentation for at underlaget er i orden. Projektet afventer ligeledes 
byggetilladelse.

Miljøstationen genopbygges med tag og yderligere opføres en ny miljøstation 
imellem etape 4 & 5.

Der har været fejl i installation af udendørs belysning så etape 1 har betalt alt 
elforbrug for udendørsbelysning. Der kommer en efterregulering i ejerforeningens 
bidrag til G/F.

 

6. Orient. om task-force teknisk bistand - Rene 

Taskforcen har hentet tilbud fra forskellige rådgivere til at assistere i forbindelse 
med teknisk gennemgang med Skanska.

Etape 3’s tekniske rådgiver (EKJ) er blevet valgt, men de enkelte etaper har endnu 
ikke besluttet omfanget af engagementet.

7. Orient. omtask-force ny admin. - jesper 

Taskforcen er endnu ikke samlet & har ikke været aktive.

8. Gennemgang af to do liste fra 30/6 samt oprettelse af ny to do liste
To-do-listen blev opdateret.

10. Eventuelt
Der var intet nævneværdigt under evt.

11. Næste møde
13. Oktober kl. 19:00 hos Ditte
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