
Referat - Bestyrelsesmøde afd. 1. Præstehaven 

Onsdag den 6. april 2022 

 

Tilstede: Susanne J.(formand), Susanne T., Margit, Lone og Rino(VM) 

 

Mødeleder: Susanne T. 

Ref. Susanne J.  

 

 

1. Beboerhenvendelser 

Ingen 

 

2. Forberedelse til markvandring 

Rino bemærker nogle fliser der skal kigges på. 

Hæk ved nr. 7 trænger til at blive klippet. 

Susanne J og Margit deltager. 

 

3. Til/fra driften-VM 

2 bord- bænkesæt skal kasseres, nye indkøbes. 

 

4. Til/fra administrationen 

Der er forhandlet nye aftaler vedr. grøn/hvid vedligehold for en fire årig periode fra 2022-2026. 

Grøn vedligehold er vundet af firmaet Tholstrup, hvid vedligehold er vundet af OKNygaard. 

 

Afdelingsbestyrelsen deltager i regnskabsmødet d. 4. maj kl. 17:30 i adm. 

 

Der er nyt på Østjysk Boligs hjemmeside vedr. opsætning af ladestandere i afdelingerne. 

 

Sp. til administrationen. 

Er beboerne i afd. 1. i målgruppen for at få varmechek på baggrund af fjernvarmens 

sammensætning? Altså anvender fjernvarmeværket mere end 65% gas eller en kombination af gas 

og varmepumbe, som er en betingelse for at få tilskud? 

 

5. Nyt fra formanden/repræsentantskabet/afdelingen 

Opfølgning på ref. fra feb.: 

Vi havde fået en henvendelse fra afd. 2. vedr. indkøb og opsætning af en hjertestarter, vi har 

forsøgt at få et møde med dem for at vi kunne bidrage, men det ser ud til at de selv vil gå med 

opgaven. Hvis vi skal indgå i et samarbejde, må vi gå ud fra at vi hører nærmere fra afd. 2. 

 

Efter repræsentantskabets høringssvar til Kommunen bliver kommissoriet forlænget frem til 31. 

august. 

 

Vi har fået en henvendelse vedr. pakkepostkasser, det er vi ikke interesseret i umiddelbart. 

 

Vinduesvaskeren kommer i den sidste uge i april. 

 



6. Til- og fraflytninger v./Margit 

2 fraflytninger. 

 

7. Evt. 

Vi opfordrer fortsat beboerne til at holde sig løbende opdateret på Østjysk Boligs hjemmeside og at 

tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev. 

 

Næste møde er den 8. juni kl. 19:00 

 

 

 


