
Rønnehegnet, afd. 9 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4/2 2014 

  
Tilstede: 
 

Inge-Lise Hansen – ILH 
Anette Høstrup Christensen - AHC 
Poul Hansen - PH 
Lennart Bøgely-Fisker – LB 
Dennis Rasmussen – DR 
Tenna Pedersen – TP 
Susanne Hald - SH 
 
 

     
Fraværende: 

 
Lone Jespersen – LJ 
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: 
 
Der har været 2 henvendelser vedr. udlejning af fælleshus. 
 
 
Varmemester 
 
Bliver parkeringsbåsene snart opmalet? Poul har talt med en p-vagt fra Q-park, der har gjort 
opmærksom på, at det ikke rigtigt er muligt at give en parkeringsafgift, når parkeringsbåsene 
ikke er korrekt optegnet. 
 
Ang. pullerterne mellem HKV 206 og 232. Hvornår bliver de rejst op igen? 
 
Ang. pullerterne mellem HKV 22. De har også fået et ordentligt tryk. Hvornår bliver de lavet? 
 
Ovenlysvinduerne i fælleshuset lukker ikke tæt. Hvornår bliver de repareret? AB9 har givet 
Keld besked om problemet for 14 dage siden. 
 
Hvor er stolpen i etape 3 ud for HKV 11 og 63? Bliver den snart sat på plads igen? Både 
beboere og pizzabude kører ind til boligerne i etape 3 dagligt. 
 
Der har været en situation i weekenden, hvor alle maskinerne i vaskeriet i etape 4 var i 
stykker. Særligt en beboer blev ramt og henvendte sig hos Poul og Ingelise, der var 
behjælpelig med at lukke beboeren ind i vaskeriet ved fælleshuset, så de alligevel kunne få 
vasket. Kan man ikke lave det sådan at vaskehusbrikker, duer til begge vaskehuse som det 
har været tidligere? 
 
Ang. skraldespandene til husholdningsaffald, så foreslår vi at der bliver sat en lamineret 
seddel på skraldespanden, hvor der står på, hvor storskrald er. Måske det kan hjælpe 
beboerne til at forstå, hvor storskrald er. 
 
 



Østjysk Bolig: 
 
Der er stadig duer hos beboeren på HKV xx. Der er flere medlemmer af bestyrelsen der 
uafhængigt af hinanden har set, at beboeren fodrer duerne ved at smide foder på jorden i 
baghaven. Der er talt op til 10 duer hos beboeren. 
 
AB9 ønsker en status på, hvad der er ved at blive gjort ved de ulovlige paraboler, der er 
hængt op i området? 
 
Kan der blive lavet en skrivelse til lejemålet HKV xx Beboerne bruger gaden som askebæger 
til sine cigaretskodder. Ydermere standser og parkerer deres biler ofte på fortorvet, i stedet 
for at parkere dem i en af de der til indrettede parkeringsbåse.  
 
 
Opfølgning af beslutninger: 
 
Intet 
 
 
Post: 
 
Læst igennem 
 
 
Budget og Regnskab: 
 
Vi ønsker nye gardiner til fælleshuset 
 
 
Kondirum: 
 
Der er kommet en ny bruger 
 
 
Fælleshus: 
 
Der er masser af udlejninger 
 
 
 
Gæsteværelser: 
 
Intet 
 
 



Aktiviteter: 
 
A Kreative dage/børneklub 
B Onsdagsklubben 
 
A Kreative dage/børneklub har afholdt fastelavnsfest med stor succes 
B Onsdags klubben har planlagt tur til Fængselsmuseet i Horsens i April 
  
 
Selskabsbestyrelsen: 
 
Intet 
 
 
Grundejerforeningen: 
 
 
Vedrørende hundelorte, har man stor succes i Ertebjerg med at få hundeejere til at samle op 
efter deres hunde. Der har derfor været snak om at føre de gratis hundeposer videre fra 
Ertebjerg og til skraldespandene på stien mellem Havkærparken og Havkærvænget. I forhold 
til det økonomiske er det tanken at grundejerforeningen og Afdeling 9 skal deles om udgiften 
til poserne og til de tre skabe, som skal indeholde poserne. 
 
 
Evt.: 
 
Intet 
 
 
Næste møde: 
 
Tirsdag den 1. april 2014 kl 18:15. 
 
 
For referat: TP 
 
Tilst den 4. marts 2014. 
 
 
 
 


