
Rosengården afd. 5  
Referat af bestyrelsesmøde den 2. februar 2016 

Til stede: Birte Pedersen, Tanja Jensen, Erik Bentsen. Fraværende: Mikkel D. B. Pedersen 
Kopi til:  Østjysk Boligadministration (ØB), Varmemester Erik Bentsen,  
Dagsorden:  
     1. Beboerhenvendelser  
     2. Godkendelse af referat  
     3. Opfølgning af beslutninger  
     4. Regnskab / budget  
     5. Nyt fra selskabsbestyrelsen  
     6. Eventuelt  
     7. Næste møde 

Ad 1. Beboerhenvendelser  
Intet nyt 

Opfølgning 

Ad 2. Godkendelse af referat  
Godkendt  
Ad 3. Opfølgning på beslutninger/drift  
Beboerbrev: Velkomstbrev til nye beboere udarbejdes.  
Ad 4. Regnskab / budget  
Budgettet blev godkendt til afdelingsmødet den 14. september 2015  
Ad 5. Nyt fra selskabsstyrelsen  
Intet nyt  
Ad 6. Eventuelt  
Vaskekælderen:  
Der har været problemer med skader på tøjet under vask i vaskekælderen. Alle 
maskiner er nu blevet efterset og tromlen er blevet udskiftet på begge 
tørretumblere. 
Gode råd når du vasker tøj: 
- Lynlåse og hægter skal lukkes 
- Bukseknapper knappes 
- Tøm lommerne 
- Fjern bøjler fra BH 
- Bug vaskepose 
- Check for fremmedlegemer i maskinen inden brug 
- Vask tøjet med vrangsiden ud. 
 
Facebookgruppen:  
Den officielle Facebookgruppe hedder: Rosengården afd. 5  
Der opfordres til en venligere tone – vi er jo alle naboer ☺ 
 
Hundeejere:  
Hundeejere bedes lufte hundene uden for Rosengården (jf. Reglementet). Vær 
OBS på afføring, det skal ikke efterlades i gården! 
 
OPRÅB:  
Vi opfordrer alle til at holde opgangsdørene, kælderdøre og dørene til 
cykelkælderne lukkede og låst. Dette gælder også, selvom man bare skal ud 
med skrald, vasketøjet eller have sig en smøg. Hjælp hinanden til at gøre 
Rosengården til et tryggere sted. Der er for tiden megen uro omkring flere af 
opgangene i gården og der har været flere indbrud og indbrudsforsøg. Vi 
opfordrer til ”NABOHJÆLP”  – hold øje med hinandens lejligheder og hjælp 
hinanden ☺ 
Obs. Luk porten efter brug! 

 

Ad 7. Næste møde Tirsdag den 5. april 2016 kl. 18.30 (Husk at 
beboerhenvendelser kun er kl. 18.30-19.00) 

 
Ref. Tanja Jensen 


