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Sted: Ulkær 22 St tv 

Referat: 

1. Præsentation af evt. Parkeringsservice fra ”Din Parkering” 
Snak om muligheder m.m. 
 
Aftalt at indkalde KBH Park til næste best.møde som første 
punkt. 

2. Info & Nyt fra Kassereren 
 
Der er indhentet 2 tilbud på renovering af gårdhaven i Ruskær 8. 
Enige om at vælge fa. Michael Juhl om renovering af 
gårdhaven i Ruskær 8. 
 
-der er kommet ansøgning fra den lokale billardklub om 
anskaffelse af et brugt / nyt billardbord. 
Enighed om at henvise foreningen til at stille et forslag til 
afdelingsmødet om muligheden. 
 
Forslag fra beboer om anskaffelse af en automatisk pumpe til 
biler som skal placeres i vaskerummet ved garagerne.  
Enighed om at afvise ønsket. 
 
Ansøgning fra BK Vest om at måtte udlåne boldklubbens lokaler 
til en ”efter begravelses arrangement”.  
Besluttet at afvise ansøgningen, og henvise til, at hvis der 
er tale om en beboer fra afdelingen, kan de leje festlokalet 
i Ruskær 22, hvis det er ledigt. 
 
Ansøgning fra beboer, etablering af en personlig handicap 
parkeringsplads 
Aftalt, at Dorthe undersøger reglerne m.m. hos Rødovre 
Kommune og så behandler vi ansøgningen igen på næste 
møde. AL svarer beboer om dette. 
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Henvendelse fra varmecentralen om, at man lukker for varmen 
fra 29. maj og fremadrettet. 
Besluttet at bede varmecentralen om at åbne for varmen 
igen med det samme. 
AL giver Varmecentralen besked om at åbne for varmen 
igen. 
 
Aftalt at retænke lukning af kanterne rundt under 
skraldeøerne. Vi har tidligere godkendt det, men på grund 
af mulige lugtgener, skal vi revurdere projektet. 

3. Budget for 2021 
 
Gennemgået. Der er oplæg fra administrationen at konto 115 
bliver reduceret med 624.000. En enig bestyrelse Stiller 
kritiske spørgsmål hertil, og AL kontakter adm. For at 
opklare hvor pengene er ført hen. 
 

4. Nyt fra bestyrelsen 
Kort drøftelse af mindre sager. 
 
Afdelingskontoret åbner igen 8. juni for beboerne både dagligt og 
mandag aften. 
 
Der er krav om, at Annika som suppleant skal indtræde i 
bestyrelsen indtil afdelingsmødet. 
 
Annita laver ny honorarfordeling til godkendelse senere. 

5. Styregruppe 
budgetseminar 17.-18.juni 
Kim efterlyser kopi af den underskrevne partnerskabs aftale for 
perioden 2021-2024. 

6. Hønsehave 
8 brugere skal på inspirationstur til Bornholm 

7. Beboersager/klager  
Drøftet. 
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8. Div Møder 
Bestyrelsesmøde slut juli kun med afdelingsmødet som punkt. 

9. EVT. 
 
 
 

   REF. Kim / 8. juni.  
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