
Bestyrelsesmøde                                                                      7. november 2017 
 

Til stede: Heidi Lindhardt, Søren Enghoff, Kenny Jensen og Steen B. Jensen.                                                                    

 

Julehygge: 

Søndag den 3. december kl. 14.00 holder vi vores traditionelle julehygge for beboerne i bestyrelseslokalet i kælderen 

til nr. 44. Som sædvanlig med gløgg og æbleskiver. Vi indkøber i år en håndfuld julepakker og holder pakkeleg. Det er 

gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. 

Video-overvågning: 

Vi har fået overvågningskameraer sat op i gården. Vi opfordrer beboerne til at henvende sig til bestyrelsen, hvis nogen 

observerer noget mistænkeligt. Så har vi det på video! Vi håber, at vi igen kan få fredelige forhold i Rosengården. 

Digital afstemning: 

På beboermødet i september blev det vedtaget at indføre digitale afstemning til de kommende beboermøder. Dog 

under forudsætning af, at Organisationsbestyrelsen godkender indstilling af etablering af modulet ”Digitale 

afdelingsmøder”, med en anskaffelsessum på 81.250 kr. samt en årlig omkostning på 28.750 kr. 

Organisationsbestyrelsen har ikke godkendt indstillingen, da Østjysk Bolig er i gang med en sparerunde. 

Organisationsbestyrelsen vil i løbet af 2018 overveje at indarbejde projektet for budget 2019. 

Vaskekælderen: 

Vi har undersøgt, om der kan laves nyt reserveringssystem i vaskekælderen, så man fx også kunne reservere 

tørretumbleren sammen med vasketid. Det er muligt, men det vil blive dyrt, så bestyrelsen har besluttet, at vi 

fortsætter med den hidtidige ordning med fri afbenyttelse af tørretumblerne. 

Lys i cykelkælderen: 

Der er problemer med belysningen i cykelkælderen (mellem nr. 40 og 42). Vi får Erik til at installere LED-lys og sikre, at 

det tænder straks, man træder ind i kælderen. Vi får endvidere Erik til at opsætte en gipsvæg eller lignende i 

kældergangen mellem nr. 46 og 48, så der ikke fremover bliver gennemgang. 

Flagning: 

Skal du have markeret en begivenhed med hejst flag, kan du henvende dig til Mette-Marie Sørensen, nr. 36 2. th., som 

er vores ”flagmand”.  Mail:   M-marie_4 @hotmail.com  

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 28. november kl. 19.30. Vi opfordrer beboerne til at komme til mødet, hvis man har spørgsmål eller gerne 

vil klage over noget. Vi er ret flinke og til at snakke med! 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Rosengården 

Ref.: Steen 

 


