
Referat af bestyrelsesmøde 
  
Den 4. oktober 2017 blev der afholdt bestyrelsesmøde i ejerforeningen Garnisonsparken. 
Mødet blev afholdt i portvagten kl. 19:00 med følgende deltagerstatus: 
 

Navn Initialer Rolle Deltagelse i mødet 
Robert Jakobsen RJ Formand Deltog 

Hans Eriksen HE Næstformand Deltog 
Lars Carpens LC Medlem Afbud 

Birgitte Tabbert BT Internet Deltog 
Michala Scheibel MS Sekretær Deltog 

Philip Marker PM Medlem Deltog 
Claus Fick CF Suppleant Deltog 

Lars Wilms LW Suppleant Afbud 
 
Dagsorden 
1)      Godkendelse af referat fra sidste møde 
2)      Drøftelse af den gennemførte vedligeholdelse 
3)  Projekter, der mangler gennemførelse 

a) cykelstativer 
4)      Orientering 

a)       Generel orientering 
b)      Økonomi 
c)       Grundejerforeningen 

5)      Evt. 
 
Ad 1.  Godkendelse af referat af sidste møde  

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
Ad 2. Drøftelse af den gennemførte vedligeholdelse 

PM gennemgik de mange udførte vedligeholdelsesarbejder. Der blev givet ris og ros for 
administrationen heraf. Der var noget kritik for de givne varsler for hvornår de forskellige 
arbejder blev udført, men generel stor tilfredshed af resultaterne. En besparelse i forbindelse 
med arbejderne på ca kr. 600.000 er meget flot. 
 

Ad 3 Projekter, der mangler gennemførelse 
Der udestår nu nogle malerarbejder i kort stok (ulige numre) ud-/og indvendig + opskuring af 
terrassogulve i opgang. 
a) Cykelstativer vil blive opsat snarest muligt. Der vil ikke blive etableret cykelstativer ved nr. 7 

og 15 pga. dobbelt registreret eksklusiv brugsret til parkering. 
 

Ad 4 Orientering 
a) Generel orientering 

Den ejer der har været i gang med etablering af skab/skur på terrasse i forbindelse med 3. 
sals lejlighed har fået afslag fra bestyrelsen om etableringen heraf. 
BT informerede om, at vi har fået ny ansvarlig kontaktperson i rengøringsselskabet som er 
meget effektiv.  



b) Økonomi 
Flere vedligeholdelsesarbejder er blevet fremrykket med deraf følgende brug af de 
opsparede midler. 

c) Grundejerforeningen 
Information omkring Holdepunktets konkurs. Flere beboere er flyttet ind og der har været 
debat omkring betaling til Grundejerforeningen. 

 
Ad 5 Evt. 
 Vi har fået tilbud på ny bestyrelses- og direktionsforsikring. MS undersøger nærmere. 
 Næste møde aftalt til den 6. december 2017 kl. 19:00. 
 
_____________________________________________________________________________________

Michala Scheibel 


