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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 4.februar 2015 

 

Til stede 

 Thomas (formand), Helene, Michelle, 

Christina, Jørn (varmemester) og Ryan 

(Inspektør) 

 Bo, Laura, og Christian - ikke til stede. 

Dagsorden 

 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 

1. Vi har fået ny inspektør i afdelingen – Ryan Jørgensen. Han har taget over for Flemming, der 

var vores inspektør indtil efteråret 2014. 

2. Udendørs belysning 

a. Elektrikeren og varmemesteren er på sagen. De er ved at lokalisere problemet. 

3. Lamper på den nye sti mellem 74 og 76 

a. Lamperne er i restordre. Inspektøren følger op. 

4. Mangelgennemgang med Danjord omkring de nye støttemure og trapper 

a. Inspektøren har været på mangelgennemgang med Danjord. Han følger op på de 

punkter, som blev aftalt ved gennemgangen. Bl.a. er nogle fliser på ”blindefelterne” 

skredet. 

b. Bestyrelsen gør opmærksom på at træet mellem 74 og 76 mangler at få 

støttepinden gravet i jorden – den står bare ovenpå. Inspektøren følger op. 

5. Sne på fortov (langs Tronkærgårdsvej) 

a. Bestyrelsen spørger: Hvem skal rydde sne her? Kommunen eller os selv/Danjord? 

Opsamling af beslutninger 

6. Vinduesvask 

a. Inspektøren har fundet en leverandør (ETL Group). De har været her første gang. 

b. Aftalen er blevet, at ETL Group fremadrettet varsler bestyrelsen om vinduespudsning 

fjorten dage i forvejen. Bestyrelsen sender herefter besked rundt i afdelingen (på 

facebook og opslagstavle). 

c. Det er muligt at bestille indvendig pudsning til direkte afregning mellem beboer og 

ETL Group for 160 kr. pr gang. Dette gøres ved at ringe til ETL Group (tlf. 70 40 50 40). 

7. Videoovervågning 

a. Bestyrelsen oplyser at videoovervågningen er sat i bero. Der var ikke opbakning i 

afdelingen til at få dette monteret. Hvis der kommer flere tilfælde, kigger vi på 

forslaget igen. 

Godkendelse af referat 

8. Godkendt. 
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Beboerhenvendelser/udsendt post 

9. Internet og TV 

a. Billedet fryser på TV’et. Internettet virker kun i nogle rum – trådløst. 

i. Det foreslås at man indstiller sin router til at bruge en fast kanal i stedet for 

AutoChannel. Hvis to routere tæt på hinanden benytter samme kanal, kan 

dette forstyrre signalet. 

b. Beboeren oplyser, at WAOO sender nye tv-bokse, ved henvendelse til dem, men at 

de ikke virker optimalt. Billedet fryser stadig. 

i. Hvis man har problemer med sit tv (boks eller signal) eller internet, skal man 

ringe til Waoo Support på telefon 79 33 33 44. 

c. Inspektøren kontakter WAOO for at få en forklaring på de dårlige bokse. 

10. Solcelleafregning: Hvornår afregnes forbruget? 

a. Bestyrelsen oplyser, at det er med PBS for februar måned, at vi får afregning for 

solcellerne. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

11. Intet nyt. 

Regnskab/Budget 

12. - 

Aktiviteter 

13. - 

Eventuelt 

14. Grundejerforening 

a. Den eksisterende grundejerforening (for Tronkærgårdsvej, Skødstrupbakken og 

Tronkærlund) er under opløsning. Thomas deltager i arbejdet med at få rammerne 

på plads for en ny grundejerforening for Lokalplan 751, men han vil meget gerne 

have hjælp fra afdelingen til dette. Emnet bliver behandlet på næste 

bestyrelsesmøde d. 4. marts. Kom og vær med kl. 18.30, så vi kan få en 

grundejerforening der fungere i gang. Det gælder blandt andet vores legeplads. 

15. Storskrald 

a. Husk at ringe Storskrald Aarhus (8940 1600) når man stiller noget derned. Det skal 

sorteres efter Aarhus Affald Varme’s forskrifter. Man skal oplyse at det skal afhentes 

på Tronkærgårdsvej 98. Dette er STADIG et problem at mange efterlader affald 

usorteret og uden at bestille afhentning. 

Næste møde: ONSDAG d. 4. marts 2015, 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. Ønsker man at være anonym i referatet skal der gøres opmærksom på 

dette. Der er afsat 30 min til henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes ind til mødelokalet 

med nøgle. 


