
 

Præstehaven     Afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 2      

 

 

R E F E R A T 
Af afdelingsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2015 

 

 

Til stede: Lene, Lars, Flemming, Susanne Rino og Else (ref.). 

Uden afbud:  Elisabeth 
 
 

Dagsorden: 

 

1. Driften + opsamling af beslutninger 

2. Godkendelse af referat 

3. Beboerhenvendelser 

4. Bemærkninger til udsendt post 

5. Nyt fra organisationsbestyrelsen 

6. Regnskab / budget 

7. Aktiviteter 

8. Eventuelt 

 

 

1. Driften + opsamling af beslutninger: 
Der opstilles et cykelstativ i det gamle affaldsskur ved vaskehuset. 

 

Arbejdet med udskiftning af knækfliserne ved Præstevangsvej 16-18 er færdig. 

 

Strømpeforing af de udvendige kloakrør Præstevangsvej 16-22 vil snarest blive påbegyndt. 

 

De nye kælderdøre er bestilt. Rino finder ud af, hvornår arbejdet påbegyndes. 

 

Når vi får installeret de nye målere til såvel vand som varme, vil aflæsning ske elektronisk, og 

vi vil således ikke længere få aflæsningen leveret på papir. 

 

Det blev nævnt ved vores beboermøde den 8. september, at der flere steder i vores opgange 

ikke er gjort ordentlig ren. Rino har snakket med Krystal rengøring om problemet. De har 

lovet at ”rette” op på deres arbejde. 

 

Det blev også nævnt, at væggene op til første sal Viborgvej 117 har en del mørke pletter. Det 

skyldes desværre den graffiti, der blev sprøjtet med for en del tid siden. 

Det kan vi først få løst, når væggene bliver malet. 

 

Vi har fået opstillet rottefælder af typen WiseTrap i afdelingen.  

 

Flemming oplyser, at opvaskeren i selskabslokalet er gået i stykker. Rino undersøger priser på 

en ny opvasker. 

 

De restriktioner der lå på vaskemaskine 5 vedr. brug af skyllemiddel er ophævet. 

 

Der bliver nyplantet ved indgangsdørene ved de lave blokke. 

 

Flemming nævnte problemer med køkkenvinduet i sin lejlighed. Der bliver set på sagen. 



 

Rino fortalte, at der generelt set ikke er mange klager over de nye vinduer. 

 

2. Godkendelse af referat: 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Beboerhenvendelser: 

Ingen bemærkninger 

 

4. Bemærkninger til udsendt post: 

Vi har modtaget indkaldelse til repræsentantskabsmøde i ØstjyskBolig. 

Flemming Hansen og Susanne Hansen er afdeling 2’s repræsentanter fra sep. 2015 til sep. 

2016. 

Lene Hansen og Else Christensen sidder i repræsentantskabet, idet de er medlem af 

organisationsbestyrelsen. 

 

5. Nyt fra organisationsbestyrelsen: 

Lene/Else orienterede om organisationens nybyggeri. 

 

6. Regnskab / budget: 

Ingen bemærkninger. 

 

7. Aktiviteter: 

Bankospillet er påbegyndt.  

Der planlægges en basar afviklet sidst i november. 

 

8. Eventuelt: 

Ingen bemærkninger. 

 

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015 kl. 17.30 

 

 

 

 

  

 


