
 

Rønnehegnet, afd. 9 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 04.11.2020. 

 

 

Tilstede: 
 

Inge-Lise Hansen – ILH 
Robert Jensen - RJ 
Poul Hansen – PH 
Tenna Pedersen - TP 
Anette Høstrup Rugg – AHR 
Lone Jespersen – LJ 
Pia Mannich Sørensen -PMS 
Kathrine Thrysøe Jespersen - KTJ 

 
 

Fraværende: 
 

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. Mandeklubben 

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



 

 

Godkendelse af dagsorden: 
 

Godkendt. 

 
 

Godkendelse af referat: 
 

Godkendt. 

 
 

Beboerhenvendelser: 
 

Der har været en henvendelse ang. udlevering af en nøgle til kondirummet. 

Der har været en beboer for at aflevere en nøgle til kondirummet. 

Beboeren fra nummer Havkærvænget XX har henvendt sig, fordi der er blevet brudt en 
tavshedspligt igen. 

 
 

Driftscenteret: 
 

Dennis har efterspurgt en seddel ang. regler for nye havelågers udseende. 
 

Havelåger i forhaven må max være 120cm i højden og det gælder alle fire etaper. 
Havelåger i baghaven må max være 160cm i højden og det gælder alle fire etaper. 

 
 

OJBA: 
 

Vil I venligst tilbagebetale depositum på 200kr for nøgle til kondirummet til beboeren på 
Havkærvænget xx, samt beboeren på Tilst Søndervej xx 

 
Da vi påtænker at alle beboerne skal have en julehilsen, fordi alle aktiviteter har været aflyst i 
år, vil vi gerne have indsat 30.000 kr af aktivitetspengene på det bankkort LJ har. LJ vil gerne 
have besked på mail, når pengene er indsat, samt besked om hvor mange af 
aktivitetspengene, der så er tilbage. 

 
 

Opfølgninger af beslutninger: 
 

Vi rykker hermed for svar angående oprydning i vores cykelskure. 



 

Post: 
 

Læst igennem 

 
 

Budget og Regnskab: 
 

Vi ønsker at få kigget på mulighederne i forbindelse med udskiftning af lamperne på vores 
fællesarealer i afdelingen. 

 
 

Kondirum: 
 

Vi har fået de to sidste nøgler retur. 

 
 

Fælleshus: 
 

Det lejes ikke ud pt. grundet covid19. Dette er foreløbigt gældende til d. 23. november 2020. 

 
 

Gæsteværelser: 
 

Udlejes stadig, mod at der betales afspritningsgebyr. 

 
 

Aktiviteter: 
 

A diverse arrangementer 
-Afholdes ikke grundet covid19. 

 
B Onsdagsklubben 
-Mødes privat hver anden uge. 

 
C Mandeklubben 
-Ingen arrangementer. 

 
D Mindfulness 
-Mødes en gang i mellem privat, det kører fortsat. 

 
 

Selskabsbestyrelsen: 
 

LJ og TP har været til møde. 



 
 
 

Grundejerforeningen: 
 

LJ skal til møde d. 25. november 2020. 

 
 

Næste møde: 
 

Onsdag den 02.12.2020. 

 
 

Evt: 
 

Vi afventer at høre fra Torben Brandi, angående ny afregning til beboerne for brug af 
vaskehusene. 

 
Vi udsætter vores julefrokost på ubestemt tid. 

 
 

For referat: TP 
 

Tilst den 04.11.2020. 


