
Rønnehegnet, afd. 9 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5/4 2016 

  
Tilstede: 
 

Inge-Lise Hansen – ILH 
Poul Hansen - PH 
Lone Jespersen – LJ 
Ole Nielsen – ON 
Henning Hansen – HH 
Robert Jensen – RJ 
Tina Hansen – TH 
Anne Thiesen - AT 

     
Fraværende: 

 
Pernille Møller – PM 
Keld Laursen – KL 

 
Kopi: 
 

Østjysk Bolig – ØJ m.fl. 

 
Dagsorden: 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 
Ad. 2 Godkendelse af referat 
Ad. 3 Varmemester indkaldes hvis nødvendigt 
Ad. 4 Beboerhenvendelser (kl. 18.30 - 19.00) 
Ad. 5 Østjysk Bolig 
Ad. 6 Opfølgninger af beslutninger 
Ad. 7 Post 
Ad. 8 Budget og regnskab 
Ad. 9 Kondirum 
Ad. 10 Fælleshus 
Ad. 11 Gæsteværelser 
Ad. 12 Aktiviteter 

a. Børneklub 
b. Onsdagsklub 

Ad. 13 Selskabsbestyrelse 
Ad. 14 Grundejerforening 
Ad. 15 Næste møde 
Ad. 16 Evt. 
Ad. 17  



Godkendelse af dagsorden: 
 
Godkendt 
 
Godkendelse af referat: 
 
Godkendt  
 
Beboerhenvendelser: 
 
Leje af kondirum 
 
Leje af fælleshuset 
 
Beboeren HKV XX har været med kopi af analyseresultater fra fugt i soveværelse. 
 
Varmemester 
 
Hvilke str. affaldsspande har vi, er alle ens 
 
Alle punkter fra tidligere referater, hvilket er udbedret. 
 
AB9 vil godt have dig med til næste møde, Tirsdag den 3/5 kl. 19.00 
 
Østjysk Bolig: 
 
Henvendelse fra beboeren HKV XX, AB9 står uforstående overfor at der ikke er sket noget 
videre i sagen. Da lejemålet er sundhedsskadelig at bo i, beboeren og hendes børn har 
forskellige symptomer, som deres læge ikke kan sætte diagnose på.  Ved ophold udenfor 
hjemme i flere dage, forsvinder disse symptomer. 
 
Hvem skal vi snakke med ang. ny kopimaskine til vores kontor. 
 
Siden sidste møde har vi kun fået lavet et punkt i vores referat (dørpumpe i fælleshuset) der 
er en del små reparationer, som ikke tager alverdens tid, hvorfor skal vi vente på feks. At få 
lavet en stikkontakt i fælleshuset som hænger ud af væggen, vi er meget utilfredse. 
 
HKV XX skal have depositum tilbage fra kondirummet, nøgle afleveret i dag til Ole. 
 
Fraflytter HKV XX, skal have depositummet tilbage fra kondirummet, nøgle afleveret i dag til 
Ole. 
 
Vi har stadig flere beboere som har 2 eller flere husdyr, også de beboeren som overfor ØJBA 
har sagt at de ikke har, skal vi endnu engang give jer hus nummer så I igen kan sende klager 
ud til beboerne. Eller har det ingen betydning, at vi sidste år stemt om det. 



 
Opfølgninger af beslutninger: 
 
Ab9 undersøger tårnet i fælleshuset, hvad der skal laves før det kan blive en del af 
udlejningen. 
 
Post: 
 
Læst igennem 
 
Budget og Regnskab: 
 
Ved markvandringen fik vi sagt hvad vi gerne ville have lavet i afdelingen. Har lavet en skitse 
til fællesområdet ved nr. 92, skitse afleveres til Lars Bertelsen. 
 
Kondirum: 
 
Der har været en reparatør fra fitnessgruppen, han vil sende et tilbud på køb af ny maskine. 
 
Cross træneren er itu, der skal laves nogle små reparationer. 
 
Der skal gøres rent 
 
Fælleshus: 

 
Venter til sidste på året med evt. at bruge restbeløb til køb af grillpande og brødvarmer 
 
Det samme med nye gardiner 
 
Gæsteværelser: 
 
Intet 
 
Aktiviteter: 
 
A Kreative dage/børneklub 
B Onsdagsklubben 
C  Mandeklubben 
 
Børnebanko på søndag. Fællesspisning den 28/4 
 
 
 
 
Selskabsbestyrelsen: 



 
Intet 
 
Grundejerforeningen: 
 
Der er generalforsamling den 18/4 2016 
 
Næste møde: 
 
Tirsdag den 3/5 2016 
 
Evt.: 
 
Hovedrengøring af fælleshuset, dato muligvis lørdag den 21/5 indtil videre  
 
For referat: ILH 
 
Tilst den 5/4 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


