
Referat fra afd. bestyrelsesmødet d. 2-2-22  

Tilstede: Trine, Hanne, Sanne og Kirsten 

1) Referat fra 5-1-22 blev godkendt 
2) Nyt fra ØB 

Der er lagt besked i vores postkasser, at vi kan tilmelde os ØB´s månedlige nyhedsbrev. 

3) Nyt fra Organisationsbestyrelsen 
Der ligger 2 nye referater fra Organisationsbestyrelsen.  
Her skal fremhæves, at der i det 1. fremgår, at politiet meget snart videregiver/ har 
videregivet sagen til anklagemyndigheden. Vi kan dog forvente, at det vil tage rum tid før 
sagen kommer for retten pga. lange ventetider hos Retten i Århus. 
I det seneste referat (d.17-1-22) fremgår flg. tekst: 

”Der er fundet regnskabsmæssige uoverensstemmelser i gamle byggesager. Derfor kigger ØB og 
Deloitte på sagerne og overgiver relevante oplysninger til politiet løbende. Bestyrelsen beder om, 
at der udarbejdes en oversigt over alle byggesager tilbage til 2011. Inklusiv de sager, der ikke er 
blevet realiseret”. 

Det lader således til, at mere svindel er kommet for dagens lys. 

4) Ingen indkomne forslag. 
 

5) Opgaver siden sidst: 
 
- Vi kan spare 12.000 kr. om året, hvis vi selv sprøjter for myrer. Vi vil gerne prøve, om vi 

kan få det til at fungere, og diskuterede 2 forskellige fremgangsmåder, som vi tager 
endelig stilling på vores næste møde. Hvis det senere viser sig ikke at være en brugbar 
ordning, kan vi altid vende tilbage til den eksisterende. Mere herom i næste referat. 
 

- Havegruppen kontakter Driftscenteret/ Torben Brandi, da vi ikke kan forstå, at vi ikke 
får/ kan få nedslag i udgifterne til de grønne områder, når vi selv holder de 3 
tidskrævende bede. 

Evt.      

- Vi kan nu bruge Fælleshuset igen. 
- Der er sat storskrald ud ved garagen (vaskemaskine, stol og tidligere et stort TV. Det er 

ikke i orden at komme af med sine ting på den måde. Til marts starter 
storskraldsordningen op igen. Datoer følger. 

- Næste møde er d. 9-3-22 kl. 16.   

For referat,- Kirsten 



 
 


