
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 1. Præstehaven. 

Tirsdag den 2. juni 2020 

 

Tilstede: Susanne. – Margit – Lise – Susanne T. – Lone. 

Afbud fra: Rino. 

 

Nyt fra Rino: 

Den brede hæk bliver gravet op og bortskaffet, der bliver plantet græs hvor hækken var. 

Nye hækplanter indkøbes og sættes langs Viborgvej, formentlig først til efteråret. Roserne bliver stående på 

Viborgvejsiden. 

Murene ved garagerne lappes og asfalten lappes. 

 

Til Rino: 

Vi vil gerne have indkøbt en ny vimpel. 

Fodboldmålene vil vi gerne have ud på græsset 

Tørresnorene på de udendørs tørrestativer ønskes skiftet. 

Vi mangler nye bord/bænkesæt hvis der er økonomi til det. 

Nogle steder skal der skiftes pære i opgangene. 

Kan dørpumperne i kælderdørene justeres så de ikke smækker så hårdt i? 

Der skal en lås på håndværkertoilettet. Nøgle dertil udleveres ved behov. 

 

Status på markvandring: 

Rino har været på markvandring med Torben og Tina.  

 

Trappevask: 

Trapperne bliver ikke vasket, der bliver kun støvsuget. Det er ikke tilfredsstillende og trappevaskerfirmaet 

bliver opsagt hvis der ikke bliver rettet op omgående. 

 

Status på FB gruppen: 

Lise laver et opslag på FB hvor hun opfordrer til at forlade gruppen hvis man ikke bor i afdelingen. 

Lise laver et opslag på opslagstavlen i vaskekælderne med reklame for FB gruppen. 

 

Status på renovering af vaskekælder: 

Døren skal skiftes, den opgave er Rino på. 

Vi skal have monteret to kælder ind til hvert rum så der er mulighed for at sætte kæden for døren i det rum 

man vasker i. På hver kæde skal der, midt i, være et skilt med teksten ”OPTAGET”. 

Der er tvivl om, om maskinerne kan centrifugere uden vand. Susanne T. ringer til Jes-professional.com 

 

Beboermøde: 

Hvis beboermødet afvikles, bliver det den 2. september. 

-Bestyrelsens beretning. Susanne skriver og sender rundt til bestyrelsen til godkendelse. 

-Afvikling. Ny form i år. 

-Husorde. Bestyrelsen forbereder sig til næste møde i august. 

 


