
Referat fra møde i Beboerrepræsentation den 16. august 2017  
kl. 19.00 hos Margit Staal, #219 

 
Til stede: Svend Erik Dahl, formand 
  Margit Staal, Kasserer 
  Heidi Boddum Bjerregaard, Sekretær 
 
Referent: Heidi Boddum Bjerregaard 
 

 
1) Siden sidst 

- Sommerfesten den 12. august er veloverstået med deltagelse af mange nye og gamle lejere, 
hvilket er fantastisk. Festudvalget havde lånt et telt, så man kunne sidde i tørvejr. Vi er blevet 
forespurgt, om Beboerrepræsentationen vil indkøbe et telt, som vi kan bruge til fremtidige 
arrangementer.  
Der er udsat et festudvalg til næste år bestående af Anita Bondeskov, Allis Therkildsen, Eva 
Brandt samt Marianne Kruse. Beboerrepræsentationen indkøber et telt magen til det lånte 
(DKK 3.000,00). Teltet kan evt. udlejes for et mindre beløb til private arrangementer i 
Grønagerparken. 
  

- Næsten alle altaner er nu blevet ordnet, nyt vippedyr er på vej, hastighedsregulerende vejbump 
monteres i løbet af indeværende uge (uge 33). Udlejer vil sørge for nummerering af p-pladser.  
Udlejer står for fordeling af p-pladser, og der vil blive etableret flere gæste-parkeringspladser. 
 

2) Orientering fra Svend Erik 
- Vores skure er ikke optimale – der kommer vand ind, og der mangler el.  

Svend Erik vil tage en snak med Nicolai Svender om, hvad der kan gøres. 
 

- Det ældste bord/bænke-sæt er udtjent. 
Svend Erik tager initiativ til at købe et nyt. 

 
3) Vedligeholdelsesplan 

- Svend Erik har rykket Nicolai Svender for en vedligeholdelsesplan – vi skulle have været indkaldt 
til møde vedr. en sådan senest den 1. juli 2017. 
Vi er ikke blevet indkaldt til møde og har ikke modtaget kopi af vedligeholdelsesplanen. 
Svend Erik følger op. 

 
4) Vinduespudsning 

- Vores vinduespudser har fusioneret med et andet firma og vil pr. 1. september hedde 
Østergaard Vinduespolering. Det vil stadig være Torben, der kommer og pudser vores vinduer – 
eneste ændring er, at kommunikation foregår med forretningspartneren Jimmy. Vores 
hjemmeside er opdateret med denne info, og de lejere, der er tilknyttet vinduespudsnings-
ordningen er orienteret pr. brev.  
Lejere som ønsker at udtræde af ordningen pga. flytning eller andet, skal huske at give 
besked til Heidi på heidi@gronagerparken.dk.  

 
5) Næste møde 

- Efter behov. 

mailto:heidi@gronagerparken.dk

