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REFERAT   

Afdelingsbestyrelsesmøde den 2. april 2014 

 

Til stede 
 Thomas (formand), Simon, Helene, Bo, 

Christian, Jørn (varmemester), Christina 

(referent) 

Dagsorden 
  Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Bemærkninger til 

udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 
1. Støttemur foran 94-98 

a. Østjysk Bolig igangsætter arbejdet hurtigst muligt. 

i. Udseende bliver som de eksisterende støttemurer både i form, dimension, farve og 

finish/udseende i overflader 

ii. Åbningerne på 1 meter bliver midt mellem de tre indgangsdøre 

2. Mug i skurene (undersiden af taget) 

a. Ingen update endnu. 

3. Markvandring 

a. Christian deltager. 

b. Metalhegn sidder løst ved den lille parkeringsplads. De er kun blevet støbt fast i fliserne. 

4. Filtre til Genvex 

a. Man kan kontakte Jørn hvis det trænger til at blive skiftet. Han har filtre klar. 

5. Udendørsbelysning ved skraldeøen ved den lille parkeringsplads 

a. Der er nu lys. 

Opsamling af beslutninger 
6. Vinduesvask 

a. Afdelingsbestyrelsen beslutter at bruge RH vinduespolering. Vi beder Flemming sætte gang 

i arbejdet med det samme. 

b. Afdelingsbestyrelsen ønsker at få en årsplan hængt op i tavlen, så man kan se hvornår RH 

vinduespolering kommer. Desuden ønsker vi at få hængt et telefonnummer op, så 

beboerne kan ringe og bestille indvendigvinduesvask. (Østjysk Bolig spørges om hjælp til 

dette) 

c. Afdelingsbestyrelsen sætter et møde i stand med RH vinduespolering og får en snak om 

hvordan vinduesvasken skal forløbe fremover. 
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Godkendelse af referat 
7. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 
8. Anonym henvendelse, personlig 

a. Havehegn 

i. Man kan ikke finde færdiglavet hegn på 140 og 160 cm. Standardmål er 150. 

ii. Afdelingsbestyrelsen opfordrer beboeren til at stille forslag om at ændre 

hegnsreglerne til afdelingsbestyrelsen i september. 

iii. Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheden for ekstraordinær 

generalforsamling/urafstemning i forhold til regler om havehegn. 

9. Anonym henvendelse, personligt (sidste møde) 

a. Indkøb af pælebor (ca. 250 kr.) 

i. Et fælles pælebor er indkøbt (lånetid: 1 dag). Det kan udlånes gennem Simon på 

mail: jobber1982@gmail.com. Låner er erstatningspligtig, hvis de lånte redskaber 

går i stykker. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 
10. … 

Regnskab/Budget 
11. … 

Aktiviteter 
12. …  

Eventuelt 
13. Kursusweekend for afdelingsbestyrelse: Afdelingsbestyrelsen fik en masse nye indspark til det 

fortsatte arbejde. Afdelingsbestyrelsen går i gang med at få etableret en forretningsplan og 

årskalender til næste bestyrelsesmøde 

14. Hjertestarter 

a. Afdelingsbestyrelsen stiller forslag til repræsentantskabsmødet om at få opsat en 

hjertestarter 

Næste møde: ONSDAG d. 7. maj 2014, kl. 18.30 hos Bofællesskabet, 

Tronkærgårdsvej 102. 
Beboerhenvendelser, stort og småt, skal komme på skrift til et bestyrelsesmedlem eller til bestyrelsesmailen 

(bestyrelse.afd19@gmail.com) eller ved personligt fremmøde til bestyrelsesmødet. Henvendelser bliver 

behandlet anonymt i referatet. Der er afsat 30 min til henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes ind til 

mødelokalet med nøgle. 


