Bestyrelsesmøde 5. september 2017
Til stede: Heidi Lindhardt, Lennart Gustafsen og Steen B. Jensen

Identitetstyveri:
Nogle af forslagene til beboermødet på tirsdag 12. september har desværre vist sig at være afsendt af en
person, der har skrevet andres navne på som forslagsstillere. Der er tale om beboere, som intet har med de
fremstillede forslag at gøre. Der er tale om identitetstyveri, hvilket er strafbart. Sagen er meldt til
boligforeningen og til politiet. I bestyrelsen anser vi sagen for at være en videreførelse af de andre
chikanerier, vi har været plaget af i Rosengården i lang tid.
Hærværk:
Det er over et halvt år siden, vi vedtog videoovervågning af gården, men intet er sket. Bestyrelsen har
skrevet til direktør Allan Søstrøm i Østjysk Bolig og bedt ham presse på overfor politiet, hvilket han lovede
at gøre.
Efterårstur:
Et par beboere har foreslået, at vi laver en efterårstur for alle Rosengårdens beboere – f.eks. til Djurs
Sommerland e.l. – og at vi lejer en bus. Det lyder som en god idé, men da vores bestyrelsesformand er på
valg ved beboermødet på tirsdag, vil det blive op til den nye bestyrelse at beslutte og evt. arbejde videre
med forslaget.
Flagmand søges:
Vi har en ”stilling” som flagmand ledig! Så har du lyst til at hejse flaget, når noget skal markeres, skal du
være så hjerteligt velkommen.
Hundelorte:
Hunde skal luftes med omtanke – også udenfor gården! Langt de fleste samler pænt hundens høm-høm op
fra græsplænen bagved Rosengården, men der er åbenbart nogen, som ikke har forstået tidligere
henstillinger!
Beboermødet:
Husk beboermødet på tirsdag 12. september kl. 19.00 i kantinen hos Østjysk Bolig på Søren Frichs Vej 25.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men der er kun bestilt smørrebrød til dem, der har husket at tilmelde sig
spisning. Vi glæder os til at se jer!
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