
Rønnehegnet, Afd. 9.  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022 

 

Tilstede: 

Anette Rugg - AR 

Lone Jespersen – LJ (Forkvinde) 

Anne Marie Sørensen - AS 

Kathrine Thrysøe - KT 

Pia Sørensen - PS 

Tenna Pedersen - TP 

Heidi Rosenberg – HR (Suppleant) 

Michelle Hedemand – MH (Suppleant) 

 

Ikke tilstede: 

Robert Jensen -RJ 

Kathrine Thrysøe - KT 

Pia Sørensen - PS 

 

 

Kopi: Øjba 

 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat 

Beboerhenvendelser (kl 18:30-19:00) 

Driftcenteret 

Østjysk Bolig 

Opfølgninger af beslutninger 

Post 

Budget og regnskab 

Kondirum 



Fælleshus 

Gæsteværelser 

Aktiviteter 

Selskabsbestyrelsen 

Grundejerforeningen 

Næste møde 

Evt.  

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Er godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af referat fra februar 

Er godkendt.  

 

Ad. 3 Beboerhenvendelser (kl 18:30-19:00) 

En henvendelse til leje af gæsteværelse. 

Henvendelse til udlejning af fælleshus. 

En henvendelse om nøgle til kondirum. 

3 henvendelser om at opsige kontrakt på kondirum 

 

Ad. 4 Driftcenteret 

Grundet at afdelingens faste varmemester fortsat er sygemeldt, er der stadig ting der afventer 
handling ift. tidligere henvendelser fra afdelingsbestyrelsen. Disse fremgår af tidligere referater.  

Der er forsat nedfaldne tagsten og nedfald fra tagryggene fra stormene.  

 

Ad. 5 Østjysk Bolig 

Der er markvandring d. 20. april kl 13-14.30. Det vil sige at afdelingsbestyrelsen, drift og en 
repræsentant fra Østjysk boligs administration går igennem afdelingen udenfor og ser om der er 
noget man skal være opmærksom på ift. udendørs områderne, standen af fællesområder mv.  

Lone, Robert, Marie og Annette fra afdelingbestyrelsen deltager som minimum 

 



Ad. 6 Opfølgninger af beslutninger 

Intet at bemærke. 

 

Ad. 7 Post 

Der har været en henvendelse fra Bispehaven om at se kondirummet, for at blive inspireret til et 
kondirum i forbindelse med helhedsplanen i Bispehaven.  

 

Ad. 8 Budget og regnskab 

Inten bemærkninger. 

 

Ad 9. Kondirum 

Der er sendt opkrævninger ud for året.  

 

Ad 10. Fælleshus 

Det bliver løbende booket og ofte helt booket op i weekenderne.  

 

Ad. 11 Gæsteværelser 

Løbende henvendelser og udlejning af gæsteværelserne.  

 

Ad. 12 Aktiviteter 

Da der ikke er nok fra afdelingsbestyrelsen til at afholde ellers påtænke brunch og banko d. 27. 
marts udskydes til indtil videre.  

 

Ad. 13 Selskabsbestyrelsen 

Ingen bemærkninger. 

 

Ad. 14 Grundejerforeningen 

Der er indkaldt til møde tirsdag d. 8 marts, angående vej til Havkærparken og sti til gymnasiet.  

 

Ad. 15 Næste møde 

Onsdag d. 6. april.  

Ad. 16 Evt.  



Intet at bemærke.  


