
Rønnehegnet, afd. 9 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2/11 2016 

  
Tilstede: 
 

Inge-Lise Hansen – ILH 
Poul Hansen - PH 
Lone Jespersen – LJ 
Henning Hansen – HH 
Robert Jensen – RJ 
Tina Hansen – TH 

  Pia Manniche Sørensen-PMS 
  Visti Grann-VG 

Ole Nielsen – ON 
     
 
Fraværende: 

 
Keld Laursen – KL 
 

 
Kopi: 
 

Østjysk Bolig – ØJ m.fl. 

 
Dagsorden: 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 
Ad. 2 Godkendelse af referat 
Ad. 3 Varmemester indkaldes hvis nødvendigt 
Ad. 4 Beboerhenvendelser (kl. 18.30 - 19.00) 
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. Børneklub 
b. Onsdagsklub 
c. Mandeklubben 

Ad. 13 Selskabsbestyrelse 
Ad. 14 Grundejerforening 



Ad. 15 Næste møde 
Ad. 16 Evt. 
Ad. 17  
 
Godkendelse af dagsorden: 
 
Godkendt 
 
Godkendelse af referat: 
 
Godkendt  
 
Beboerhenvendelser: 
 
HKV TSV XX generelle spørgsmål omkring indflytning af lejemålet.  
 
Aflevering af kondirumsnøgle 
 
HKV XX klager over deres køleskab hvor temperaturen ikke er 5. overalt i køleskabet  
 
Beboer via espresso@ 
 
Pasning af hund, har svaret beboeren at hun må passe en hund op til 3 uger. 
 
Skabe til kalenderen til vaskehusene, har svaret til beboeren at lige pt. Ikke kan blive aktuelt 
da udgiften til skabe er 12.500 kr. penge som afdelingen ikke har. 
 
Ang. hunde/kattehold  har svaret beboeren at han må klage hvis han se at der er nogle som 
har mere end et husdyr. 
 
Varmemester 
 
HKV XX mangler svar på 2 mails ang. køleskab 
 
Der har været henvendelser vedr. vores ringklokker udskiftning eller reparation er det fordi 
der ikke er penge til det? Skal det budget lægges? 

 
Der er svamp/mug på væggen i depotet 
 
Rensning af udsugninger på toiletterne i fælleshuset (larmer) 
 
Tømning af askebæger ved fælleshuset gerne hver fredag 
 
Vil du deltage i vores næste møde onsdag den 7/12 2016 kl. 19.00 
 



Østjysk Bolig: 
 
HKV TSV XX general utilfreds med indflytningen af lejemålet og efterfølgende har lejer 
mailet/snakket med VM og Lars Berthelsen, syntes ikke de har fået ordentlige svar og en fair 
behandling. F.eks. Hvem skal betale for ny dørmåtte er den ikke en del af lejemålet på TSV  
 
HKV XX mangler svar på mails fra Keld, er ikke tilfreds med behandlingen af deres 
henvendelser på køleskabet. 
AB9 mangler antal på vaske i vaskehusene før vi kan komme videre med vores forsøg på at 
mindske underskuddet.  
Kan vi få en specifik rengøringsplan for de opgaver vores rengøringsfirma har i vores 
vaskehuse. Også hvor mange timer der er fastsat til hvert vaskehus. 
 
AB9 står uforstående overfor at Danjord ikke har klippet vores nøddebuskene på 
fællesarealet.  
 
ILH skal have restbeløbet af aktivitetspengene overført til hendes konto 
 
Opfølgninger af beslutninger: 
 
Vi høre fra GF ang. hjertestarter 
 
Post: 
 
Læst igennem og har svaret på mail til beboeren 
 
Budget og Regnskab: 
 
Udskiftning af linoleum i fælleshuset  
 
Udskiftning af tage og vinduer 
 
Kondirum: 
 
Intet 
 
Fælleshus: 
 
Har ringet til Gardin Lis vedr. beslag på gardinstænger ILH afventer tlf. opkald fra Gardin Lis 
 
Gæsteværelser: 
 
Intet 
 
 



 
 
Aktiviteter: 
 
A Kreative dage/børneklub 
B Onsdagsklubben 
C  Mandeklubben 
 
Onsdagsklubben har holdt frokost 
 
29 børn kom til børnebanko 
 
3. december afholdes der juletræsfest 
 
AB9 snakker fordeling af restbeløb af aktivitetspenge 
 
Selskabsbestyrelsen: 
 
Hurtig gennemgang af rep.mødet i onsdags 
 
Grundejerforeningen: 
 
Intet  
 
Næste møde: 
 
Onsdag den 7/12 2016 kl. 18.15 
 
Evt.: 
 
 
 
For referat: ILH 
 
Tilst den 2/11 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


