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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 10. juni 2015 

 

Til stede 

 Thomas (formand), Michelle, Helene, 

Erik 

 Christian, Christina, Laura. 

Dagsorden 

 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 

1. Erik er ny varmemester i afdelingen. Han har også tre afdelinger inde i Aarhus. Der er meget at se til 

om sommeren med udearealerne. Han er her to dage hver anden uge i sommer. Han vil meget 

gerne have, at man henvender sig via mail, så han har det på skrift. 

2. Skråninger: 

a. Der er dialog igang med Danjord om at få sået en blomsterblanding på skrænterne. Der er 

1550 m2. Det kommer op på afdelingsmødet til august. Samlet pris ca. 81.000 kr. 

3. Regnvandsbassin: 

a. Det er muligt at få lukket regnvandsbassinet til en faskine. Det kommer som forslag til 

afdelingsmødet. Pris ca. 17.500 kr. 

4. Genvex: 

a. Der er dialog igang omkring filterskift på anlæggene. Der kommer brev ud, hvornår de skal 

ind og kigge. 

5. Hækplanter: 

a. Der er stadig en del hækplanter der er gået ud. Er der stadig garanti på dem? Varmemester 

undersøger nærmere. 

6. Haveredskaber: 

a. Man må IKKE bruge buskrydderen! Det er varmemesterens. Vi har en lille plæneklipper, 

alm. haveredskaber, en stige og en boremaskine med bor til fælles udlån. 

Opsamling af beslutninger 

7. …  

Godkendelse af referat 

8. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 

9. … 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

10. Intet nyt. 

Regnskab/Budget 

11. … 
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Aktiviteter 

12. Sommerfest: 

a. Aktivitetsudvalget efterlyser hjælp til sommerfest. Der er kun Mette tilbage. 

Eventuelt 

13. Grundejerforening 

a. Der arbejdes videre med at få dannet en grundejerforening. 

14. Storskrald 

a. Husk at ringe Storskrald Aarhus (8940 1600) når man stiller noget derned. Det skal 

sorteres efter Affald Varme Aarhus’ forskrifter. Man skal oplyse at det skal afhentes 

på Tronkærgårdsvej 98. Dette er STADIG et problem at mange efterlader affald 

usorteret og uden at bestille afhentning. 

15. Afdelingsmøde 

a. Thomas arbejder på at skaffe lokale 

b. Der er flere på valg til august, og nogle genopstiller ikke. Der skal derfor bruges nye 

personer. Er det noget for dig? 

Næste møde: ONSDAG d. 5. august 2015, kl. 18.30 hos Bofællesskabet, Tronkærgårdsvej 102. 

Beboerhenvendelser, stort og småt, skal komme på skrift til et bestyrelsesmedlem eller til 

bestyrelsesmailen (bestyrelse.afd19@gmail.com) eller ved personligt fremmøde til 

bestyrelsesmødet. Ønsker man at være anonym i referatet skal der gøres opmærksom på 

dette. Der er afsat 30 min til henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes ind til mødelokalet 

med nøgle. 


