
Rønnehegnet, Afd. 9.  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 05. oktober 2022. 

 

Tilstede: 

Lone Jespersen - LJ 

Robert Jensen -RJ 

Anne Marie Eriksen - AE 

Pia Sørensen - PS 

Tenna Pedersen - TP 

Poul Hansen - PH 

Yvonne Asmussen – YA 

Peter Eriksen - PE 

 

Fraværende: 

Michelle Hedemand – MH 

Pia Sørensen - PS 

 

Kopi: Øjba 

 

Dagsorden: 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Ad. 2 Godkendelse af referat 

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

Ad. 4 Driftcenteret 

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 

Ad. 13 Selskabsbestyrelsen 

Ad. 14 Grundejerforeningen 

Ad. 15 Næste møde 

Ad. 16 Evt. 

 

 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt. 

 

Godkendelse af referat: 

Godkendt. 

 

Bestyrelsen har pr. dags dato konstitueret sig selv: 

Lone Jespersen er valgt som Formand. 

Michelle Hedemand er valgt som Næstformand.  

Lone Jespersen og Anne Marie Eriksen er repræsentanter i grundejerforeningen. 

Hvis der skulle sidde en beboer, med bopæl i Havkærvænget, der har lyst til at repræsentere os i 
grundejerforeningen, må man meget gerne henvende sig til bestyrelsen. 

 

Beboerhenvendelser (kl 18:30-19:00): 

-Der har været flere henvendelser, vedrørende leje af gæsteværelser og fælleshus. 

-Der har været en henvendelse fra en beboer, der ønsker at flytte sit hegn i forhaven. Mail ang. 
dette sendes til Torben Brandi. 

 

Driftscenteret: 

Vi besluttede på markvandring for et halvt år siden, at der skulle uddeles nøgler til storskraldskuret 
på etape 1-2, til beboerne i etape 4. Vi kan forstå på beboerne i etape 4, at de stadigvæk ikke har 
fået nogle nøgler. Vi vil gerne vide, om der er noget nyt i sagen og hvornår der evt. sker noget? 

Vi ønsker svar på, hvorfor lugning af ukrudt ikke er med i tilbuddet på vedligehold af vores grønne 
områder. Det plejer vi at have. Hvem har taget beslutning om det? Mail ang. dette sendes til 
Torben Brandi. 



 

 

Østjysk Bolig: 

Vi ønsker mere kommunikation og bedre information omkring en eventuel sammenlægning med 
Lejerbo. 

 

Opfølgninger af beslutninger: 

Intet. 

 

Post: 

Læst igennem. 

 

Budget og regnskab: 

Intet 

 

Kondirum: 

Vi vil gerne have at vide, hvordan økonomien for kondirummet ser ud. Mail er sendt til Østjysk 
Bolig ang. dette. 

 

Fælleshus: 

Der er stor interesse for at leje fælleshuset. 

 

Vi er utilfredse med det nyindkøbte moppesystem. Samtidigt er her lige en generel opfordring til, at 
alle, der lejer fælleshuset, husker at tørre gulvet over med en tør moppe, efter det er vasket. 

 

Gæsteværelser: 

Der er stor interesse for at leje gæsteværelserne. 

 

Aktiviteter: 

-Onsdagsklubben 

Den kører med få deltagere og ønsket om flere deltagere. De mødes i lige uger kl 14:00-16:00 og i 
ulige uger kl 10:00-12:00. De mødes i Fælleshuset på Havkærvænget 100. Onsdagsklubben er for 
alle. 



 

-Mindfulness 

Holder pause indtil videre. 

 

Vi arbejder på at arrangere et julebanko. Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen. Det vil blive 
søndag d. 27.11.2022. 

 

Selskabsbestyrelsen: 

Intet 

 

Grundejerforeningen: 

Hvis der skulle sidde et par beboere, der har lyst til at sidde i grundejerforeningen, er de mere end 
velkomne til at henvende sig til bestyrelsen. 

 

Evt.: 

 

Næste møde 

Onsdag d. 02.11.2022 

 

 

 


