
Rønnehegnet, afd. 9 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1/3 2017 

  
Tilstede: 
 

Inge-Lise Hansen – ILH 
Poul Hansen - PH 
Lone Jespersen – LJ 
Robert Jensen – RJ 
Tina Hansen – TH 

  Pia Manniche Sørensen - PMS 
  Visti Grann-VG 

Ole Nielsen – ON 
 
     
 
Fraværende: 

 
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 
c. Mandeklubben 

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 fælleshuset 
 
Forespørgelse vedr. udestue 
 
Varmemester 
 
 
 
Østjysk Bolig: 
 
Skrivelse til beboer HKV XX, at hun ikke må udlevere nøgle til kondirummet til andre, man må 
kun træne i kondirummet hvis man bor på adressen og er over 16 år. 
 
Hvorfor har vi ikke fået invitation til markvandring sendt til vores private e-mail, post til AB9 
bliver kun læst den 1 onsdag i mdr. vi har derfor ikke mulighed for at sende afbud/bekræftelse 
på om vi kan deltage. AB9 vil gerne have markvandringen flyttet til anden dato og klokkeslæt. 
 
Henning Hansen er fratrådt bestyrelsen pr. 20/2 
 
Kan vi få et svar på vores spørgsmål vedr. ny varmemester/drift center fra sidste referat 
 
Klagesag vedr. 2 katte i lejemålet xx, da der er kommet 3 klager over en årrække, undre det 
os at der ikke sker mere i denne sag, hvad ligger til grund for at der ikke gøres mere. 
 
Overfører venligst 5000 kr. til Alice Pedersen fra aktivitetspengene 
 
Spørgsmål vedr. parkering, der en endnu engang en snak om parkeringspladser eller mangel 
på, hvad kan vi her i afdelingen gøre, kan vi evt. få udstedt parkeringstilladelser som tilhører 
husstand osv. Vi har mange med 2-3 biler pr. husstand og mane som har erhvervsbiler med 
hjem 



Opfølgninger af beslutninger: 
 
Intet 
 
Post: 
 
Læst igennem 
 
Budget og Regnskab: 
 
Det tager vi til markvandringen 
 
Kondirum: 
 
Intet 
 
Fælleshus: 
 
Efter klub/ arrangementer skal vi lige være mere obs. på rengøringen 
 
Gæsteværelser: 
 
Intet 
 
Aktiviteter: 
 
A Kreative dage/børneklub 
B Onsdagsklubben 
C  Mandeklubben 
 
Der er ved at blive arrangeret loppemarked, datoen bliver den 10/6 der kommer snart flere 
informationer herom.  
 
Børnebanko i foråret bliver søndag den 30. april 
 
Der er ved at blive arrangeret en påskefrokost, datoen bliver den 13/4, der kommer seddel 
rundt midt marts. 
 
Selskabsbestyrelsen: 
 
Intet 
 
Grundejerforeningen: 
 
Der er indkøbt en hjertestarter, som alle i GF kan benytte. den er blevet sat op ved 



vaskehuset/varmemester indkørsel. Der vil den 8/5 kl. 19.00 være demo i fælleshuset, der vil 
komme en seddel rundt snarest. 
 
Næste møde: 
 
Onsdag den 5/4 2017 kl. 18.15 
 
Evt.: 
 
Snakker parkeringstilladelser  
 
For referat: ILH 
 
Tilst den 1/3 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


