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REFERAT   

Afdelingsbestyrelsesmøde den 5. marts 2014 

Til stede 

 Thomas (formand), Simon, Klaus, Christian, Jørn (varmemester), Christina (referent) 

Dagsorden 
  Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Bemærkninger til udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 
1. Plæneklipper 

a. Klargøres til sommersæsonen. Pt. i stykker. Den har taget mange sten sidste sæson. Der 

skal muligvis indkøbes en ny. 

2. Støttemur foran 94-98 

a. Østjysk Bolig har indhentet tilbud. Flemming, inspektør ved Østjysk Bolig arbejder på sagen. 

3. Mug i skurene (undersiden af taget) 

a. Varmemester Jørn er på sagen. Vi forventer svar på de tekniske prøver inden næste 

bestyrelsesmøde. 

Opsamling af beslutninger 
4. Vinduesvask 

a. Afdelingsbestyrelsen er på sagen. Vi nærmer os mål. 

Godkendelse af referat 
5. Godkendt. 
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Beboerhenvendelser/udsendt post 
6. Anonym henvendelse, e-mail 

a. Afregning af produceret el via solcellerne: Afregnet med PBS i februar. 

7. Anonym henvendelse, personlig 

a. Nøgleordning/deponering af nøgler hos Falck 

i. Den månedlige udgift, ønsker beboeren betalt over huslejen. 

ii. Afdelingsbestyrelsen går ikke videre med sagen. Forslaget kan stilles til 

afdelingsmødet i september. 

b. Glas- og kummeforsikring 

i. Forslag om fælles glas- og kummeforsikring, som betales over huslejen. 

ii. Afdelingsbestyrelsen går ikke videre med sagen. Beboere kan tegne privat glas- og 

kummeforsikring via privat indboforsikring. Forslaget kan stilles til afdelingsmødet. 

c. Pælebor (ca. 250 kr.) 

i. Forslag om fællesindkøb af pælebor, som beboerne kan låne til opstilling af hegn jf. 

hegnsreglerne i afdelingen. 

ii. Varmemester Jørn indkøber et fælles pælebor (lånetid: 1 dag). Det kan udlånes 

gennem Simon på mail: jobber1982@gmail.com. Låner er erstatningspligtig, hvis de 

lånte redskaber går i stykker. 

d. Højtryksrenser og terrasserenser 

i. Afdelingsbestyrelsen går ikke videre med sagen. Forslaget kan stilles til 

afdelingsmødet i september. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 
8. … 

Regnskab/Budget 
9. … 

Aktiviteter 
10. … 

Eventuelt 
11. Kursusweekend for afdelingsbestyrelser om beboerdemokrati. Afdelingsbestyrelsen deltager. 

Næste møde: ONSDAG d. 2. april 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. 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. 


