
Rønnehegnet, afd. 9 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 04.12.2019 

 
 
Tilstede: 
 

Inge-Lise Hansen - ILH 
Robert Jensen - RJ 

  Poul Hansen - PH 

Tenna Pedersen - TP 
  Lone Jespersen - LJ 

    Pia Manniche Sørensen - PMS 
    Anne Marie Eriksen – AME 
    Anette Høstrup Rugg - AHR 
     

   
Fraværende: Kaj Pejstrup – KP                           
 
Kopi: Øjba. 
 
Dagsorden: 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 
Ad. 2 Godkendelse af referat 
Ad. 3 Beboerhenvendelser (kl. 18.30 - 19.00) 
Ad. 4 Driftcentret 
Ad. 5 Østjysk Bolig 
Ad. 6 Opfølgninger af beslutninger 
Ad. 7 Post 
Ad. 8 Budget og regnskab 
Ad. 9 Kondirum 
Ad. 10 Fælleshus 
Ad. 11 Gæsteværelser 
Ad. 12 Aktiviteter 

a. Diverse Arrangementer 
b. Onsdagsklub 
c. Hygge, leg, spil 
d. Mindfulness 

Ad. 13 Selskabsbestyrelsen 
Ad. 14 GF 
Ad. 15 Næste møde 
Ad. 16 EVT. 



 
Godkendelse af dagsorden: 
 
Godkendt 
 
Godkendelse af referat: 
 
Godkendt  
 
Beboerhenvendelser: 
 
Der har igen været en henvendelse fra beboeren på Hkv XX. Beboer er fortsat frustreret over 
at have henvendt sig til OJBA med en klage over hundeekskrementer i forhaven, uden at 
have fået andet svar end, at beboer risikerer at blive opsagt, hvis beboeren holder op med at 
slå sin græsplæne i forhaven. Vi undrer os over det svar hun har fået fra OJBA. Vi har 
opfordret beboeren til fortsat at klage til jer over forholdet og så håber vi at der bliver gjort 
noget ved problemet. 
 
 
Driftscentret: 
 
Vi undrer os over, hvorfor der sættes så mange nye havelåger og hegn op hos beboere, der 
ikke tidligere har haft dette. Fremadrettet vil vi gerne orienteres om dette, inden det 
igangsættes. 
 
 
OJBA: 
 
Beboeren fra Hkv xx skal have sit depositum tilbage for sin kondirumsnøgle. 
 
 
Opfølgninger af beslutninger: 
 
Vi har fået 2 nye kølefryseskabe i fælleshuset. 
 
 
Post: 
 
Læst igennem 
 
 
Budget og Regnskab: 
 
Intet 
 



Kondirum: 
 
Det er fortsat lukket pga covid-19. 
Der er stadig 5 beboere, der mangler at betale kontingent til kondirummet. PH går rundt til de 
beboere der ikke har betalt og beder om at få udleveret deres nøgler. 
 
 
Fælleshus: 
 
Er lukket for udlejning indtil videre grundet covid-19. 
Der er igangsat løbende renovering af stolene, da de er slidte. Der er foretaget 
smårenoveringer løbende hen over sommeren. 
 
Onlinekalenderen, hvor man kan se bookingerne til fælleshuset er nu færdig og er lagt op i 
”Rønnehegnet” på Facebook. 
 
 
Gæsteværelser: 
 
Onlinekalenderen, hvor man kan se bookingerne af gæsteværelserne er nu færdig og er lagt 
op i ”Rønnehegnet” på Facebook. 
 
 
Aktiviteter: 
 
A diverse arrangementer 
B Onsdagsklubben 
C  Hygge, leg og spil 
D  Mindfulness 
 
Det hele er på pause grundet covid-19. 
 
Selskabsbestyrelsen: 
 
Intet 
 
 
Grundejerforeningen: 
 
Intet 
 
 
Næste møde: 
 
Onsdag den 05.08.2020. 



 
 
Evt: 
 
Intet 
 
 
For referat: TP 
 
Tilst den 03.06.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


