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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. juni 2014 

 

Til stede 

 Thomas (formand), Helene, Bo, 

Christian, Klaus, Jørn (varmemester), 

Christina (referent) 

 Afbud: Simon 

Dagsorden 

 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Bemærkninger til 

udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 

1. Grønne områder 

a. Vi afventer nyt udspecificeret tilbud fra Danjord. Flemming (Inspektør, Østjysk Bolig) 

er på sagen. 

b. Det er for farligt for Jørn at slå græsset på skrænterne, derfor bliver disse ikke holdt i 

øjeblikket. Østjysk Bolig arbejder på at finde en god og hurtig løsning. 

2. Havedøre 

a. Der er kommet brev rundt i alle beboeres postkasse. Husk at indlevere sedlen i 

varmemesterens postkasse, så han ved hvor stort et omfang opgaven drejer sig om. 

3. Svamp i skurene 

a. Der er kommet brev rundt til alle beboere om at tømme skurene for inventar. Har 

man spørgsmål om projektet ring til projektleder på opgaven: 

Nick Würtz Eriksen fra firmaet JFP (Jørgen Friis Poulsen A/S) – mobil: 22590790 

4. Knækkede og væltede træer 

a. Træerne i området har det hårdt i blæsten. Der er sendt billeder til Flemming 

(Inspektør, Østjysk Bolig). Afdelingsbestyrelsen forventer en hurtig respons og aktion, 

så vi kan redde de resterende træer. 

5. Markvandring 

a. Flere støttemure – Flemming svarer at forslag kan stilles til afdelingsmødet i efteråret. 

b. Vandhuller: Flemming oplyser, at der stadig kører en byggesag omkring problemet. 

6. Lås på containeren 

a. Der har været problemer med, at der ikke bliver låst ind til containeren, når man har 

været der efter redskaber. Simon hænger instruktion på døren om, hvordan man 

låser containeren. 

7. Udlån af redskaber fra container 

a. Beboeren som har lånt forlængerledning og bor bedes stadigvæk erstatte de 

ødelagte jf. vores fælles regler omkring udlån af redskaber og værktøj. Denne 

beboer er jf. reglerne afskåret fra at låne fælles redskaber, indtil der er betalt 

erstaning. 

8. Skur til Jørn 

a. Afdelingsbestyrelsen glæder sig over mulig fremgang i projektet. 

9. Storskrald 

a. Storskrald er SKRALD og der må derfor ikke klunses. 

b. Henvendelse til varmemesteren når der stilles storskrald, så han kan få det kørt væk. 

10. Waoo 

a. Klaus har dialog med Waoo om det ustabile tv-signal. Afdelingsbestyrelsen stiller 

forslag til afdelingsmødet i efteråret om ændringer af det aktuelle abonnement. 
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Opsamling af beslutninger 

11. Vinduesvask 

a. Der er ophængt en årsplan i tavlen ved varmemesterens postkasse. 

b. Afdelingsbestyrelsen afventer denne måneds vinduesvask og ser om der skal findes 

alternativ leverandør. Mange beboere samt afdelingsbestyrelsens medlemmer var 

utilfredse med kvaliteten og udførelsen sidste gang. 

Godkendelse af referat 

12. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 

13. Skriftlig henvendelse fra beboer 

a. Beboer har fået skriftligt svar i egen postkasse. Både brev fra beboer og brev til 

beboer er indsendt via e-mail til Østjysk Bolig samt alle bestyrelsesmedlemmer. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

14. Christina har været til repræsentantskabsmøde. Vores forslag om hjertestarter kom ikke 

igennem. Det er dog muligt at man i hver enkelt afdeling indkøber hjertestarter ved forslag 

til afdelingsmødet i efteråret. 

Regnskab/Budget 

15. … 

Aktiviteter 

16. … 

Eventuelt 

17. Legeplads 

a. Afdelingsbestyrelsen (Thomas) er i dialog med en anden parcelforening om 

legeplads. 

18. Forretningsorden 

a. Afdelingsbestyrelsen startede arbejdet på en forretningsorden for arbejdet i 

bestyrelsen. Til næste møde færdiggøres papirer fra BL (Forretningsorden for 

afdelingsbestyrelser). 

Næste møde: ONSDAG d. 2. juli 2014, 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. Henvendelser bliver behandlet anonymt i referatet. Der er afsat 30 min til 

henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes 

ind til mødelokalet med nøgle. 


