
Bestyrelsesmøde 1. august 2017 
 

Til stede: Heidi Lindhardt, Lennart Gustafsen og Steen B. Jensen 

 

Videoovervågning: 

Vi mangler stadigvæk den endelige godkendelse fra politiet til opsætning af videokameraer i gården. Vores 

varmemester, Erik, har gjort et fortræffeligt arbejde med at rykke for svar hos politiet, men juristerne 

derinde arbejder åbenbart langsommere end politiet tillader (eller burde tillade), for afgørelsen trækker i 

langdrag. Vi bliver nødt til at væbne os med tålmodighed! 

Hærværk: 

De seneste måneders hærværk nåede sit højdepunkt i juli, da nogen overmalede dørene i kælderen til nr. 

44 med kors og teksten PIP (der skulle sikkert stå RIP). Det gik bl.a. ud over døren til varmemesterkontoret. 

Boligforeningen tager sagen meget alvorligt. 

Sommerfesten: 

25 beboere har tilmeldt sig sommerfesten lørdag den 12. august. Vi havde håbet på flere, men er glade for 

opbakningen fra dem, der har tilmeldt sig. Vi skærer lidt i programmet, så der bliver ingen slush ice og ingen 

sumobryderdragter, som vi ellers skulle ud og leje, men der bliver grillpølser, brød, øl og vand og diverse 

spil, bl.a. vikingespil, petanque og megayatzy, som er til fri afbenyttelse. Vi skal nok få nogle hyggelige timer 

i godt nabofællesskab. 

Beboermøde: 

Årets beboermøde bliver tirsdag den 12. september, hvor vi håber at se så mange beboere som muligt. 

Indkaldelse følger senere. Har du forslag til ændringer eller nyskabelser i Rosengården, er du meget 

velkommen til at sende forslaget til Østjysk Bolig. Husk at sende i god tid, så det kan nå at komme med! 

Cigaretskodder og hundelorte 

Tænk på dine naboer, når du skodder en smøg! Der ligger alt for mange cigaretskodder i gården, og det er 

ulækker for mange, så skod venligst dine cigaretter med hensyntagen! Vi er glade for vores hunde i 

Rosengården, men husk at opsamle hundens efterladenskaber, når du lufter den – også udenfor murene i 

vores dejlige gård! 

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag 5. september kl. 19. Hvis du har spørgsmål eller klager, er du hjerteligt velkommen til at møde op! 

Vi er altid åbne for en snak. 

 

Ref.: Steen 

 


