
Referat af afd.bestyrelsesmøde d. 8-1-2020 

Afdeling 85 - Moselunden 

Til stede: Nina, Jesper, Sanne, Hanne og Kirsten 

1) Referat fra afd.bestyrelsesmøde d.20-11 -2019 blev godkendt 
 

2) Ang. nye vaskemaskiner og tørretumblere 
Som det fremgår af referatet d. 20-11-2019, har vi fået tilbud om både køb af udstyr til 
vaskehuset og et ”pay per wash” - tilbud. Dvs. at vi får stillet maskinerne gratis til rådighed, 
mod at Elektrolux får indtjeningen. 

Torben Brandi fra Driftscenteret deltog i denne del af mødet, da han er involveret i sagen.  

Efter samtalen var der i afd.bestyrelsen tvivl om, hvad der vil være det bedste for os 
beboere, da der er fordele og ulemper ved begge tilbud, - og også en vis uenighed om, 
hvem der skal tage beslutningen herom - afd.bestyrelsen eller beboerne på et 
ekstraordinært beboermøde. Vi besluttede, at vi hver især tænker mere over det, og tager 
det op på næste møde d. 5-2. 

 

3) Ingen indkomne forslag 
 

4) Kort orientering om: 

Samarbejde mellem afd. bestyrelserne i Ry – området. 

Vi har kontaktet initiativtageren for at høre nærmere om form og indhold, men da vi efter lang tid 
ikke at hørt tilbage, regner vi ikke med, at der pt. sker mere. 

Ingen har meldt sig til at gennemgå vores budget for at se, om der er steder, vi kan spare med 
henblik på at holde huslejen mere i ro.  

I den forbindelse,- så har Driftscenteret/ Torben Brandi sagt god for, at vi til markvandringen tager 
udgifter til hegn (200.000 kr.) op til revision. 

Om udskiftning af udendørsbelysning til LED-pærer. 

Driftscenterets holdning er, at der indsættes LED-pærer løbende,- når pærer alligevel skal 
udskiftes. De anvendte pærer er energimæssig set gode, så det giver ingen (miljømæssig el. 
økonomisk) mening at udskifte dem før tid. På den måde kan udgifterne også holdes indenfor 
eksisterende budget. Afd.bestyrelsen bakker op om den fremgangsmåde. 

 

5) Lokalisering af mørke områder i Moselunden blev udsat til næste møde 

For referat,- Kirsten 


