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REFERAT   

Afdelingsbestyrelsesmøde den 7. maj 2014 

 

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

Christian, Klaus, Jørn (varmemester), 

Christina (referent) 

Dagsorden 
 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Bemærkninger til 

udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 
1. Ovenlysvinduer 

a. Der er skiftet ovenlysvinduer i de sidste lejligheder. 

2. Havedøre 

a. Dørene hænger og er svære at lukke i nogle lejligheder. Østjysk Bolig arbejder på en 

løsning. 

3. Hoveddøre 

a. Der har været problemer med dørlåsene. På sigt vil låsene blive skiftet på byggegarantien. 

4. Mug i skurene (undersiden af taget) 

a. Der arbejdes fortsat på sagen. Beboerne og bestyrelsen ønsker svar fra Østjysk Bolig. 

5. Markvandring 

a. Flemming (inspektør i Østjysk Bolig) nævnte igen, at der ville blive lavet støttemur ved nr. 

32, 34 og 36, så vi slipper for jorden der skrider ud på stierne. 

b. Når det regner samles der vand bl.a. foran 38, 40 og 42. Flemming lovede at finde en 

løsning på problemet. 

6. Filtre til Genvex 

a. Der er et filter per bolig, hvis man har brug for at få skiftet filtermåtten i genvex-anlægget. 

Man henvender sig til Jørn for at få det udleveret. 

7. Lås på containeren 

a. Der har været problemer med at der ikke bliver låst ind til containeren, når man har været 

der efter redskaber. Simon hænger instruktion på døren om hvordan man låser 

containeren. 

8. Udlån af redskaber fra container 

a. Husk at man skal skrive sig på udlånssedlen, når man låner redskaberne. 

b. Beboeren som har lånt forlængerledning og bor bedes erstatte med det samme jf. vores 

fælles regler omkring udlån af redskaber og værktøj. 
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9. Skærver 

a. Jørn vil gerne at vi hjælpes ad i afdelingen med at lægge skærverne tilbage i bedene. 

Plæneklipperen går i stykker når den rammer skærverne. 

10. Havehegn 

a. Reglerne er stadig som følger: 

i. Hegnet skal placeres i skel. Det vil sige hækken fjernes, og hegnet placeres i stedet. 
ii. Farve: samme farver som redskabsskurene og overdækningen (anno 2013). Det vil 

sige sort, lærketræ og/eller trykimprægneret træ. 
iii. Højde: maks. 160 cm. den første meter ud fra facaden, resten af vejen må hegnet 

maks. være 140 cm. Højden er målt fra regnvandsdræn. 
iv. Farve og design skal være ens ved den enkelte bygning. 
v. Naboerne i hver bygning bliver enige om, hvilket hegn der vælges. 

vi. Man skal være enig med sin nabo, hvis man vil have et hegn imellem to lejligheder. 
Hvor man ikke deler hæk med sin nabo, må man gerne opstille hegn uden at have 
enighed med naboen.  

vii. Du skal anmelde det til Østjysk Bolig, inden du går i gang med arbejdet med 

havehegn, idet havehegn indgår i reglerne om råderet. 

b. Der kan stilles forslag til det ordinære afdelingsmøde i september om ændring af 

ovenstående regler. Forslag indsendes jf. indkaldelsen til afdelingsmødet. 

11. Storskrald 

a. Storskrald (og kun STORSKRALD!) må placeres ved den blå container. Eksempelvis 

husholdningsaffald og papæsker er IKKE storskrald. Henvendelse til Jørn når der stilles 

storskrald, så han kan få storskraldet kørt væk. 

12. Waoo 

a. Klaus tager dialog med Waoo omkring ustabilt tv-signal. Bestyrelsen kigger på situationen 

med Waoo og stiller muligvis forslag til september om ændringer. 

13. Skuret til varmemesteren 

a. Bestyrelsen blev lovet et skur til Jørn i uge 13. Hvor bliver det af? Bestyrelsen ønsker at 

varmemesteren får adgang til vand, så der kan skylles redskaber, plæneklipper, osv. 

Opsamling af beslutninger 
14. Vinduesvask 

a. Bestyrelsen har haft fat i leverandøren. Han udeblev desværre fra bestyrelsesmødet. 

Bestyrelsen sender mail til Flemming omkring situationen. Bestyrelsen finder en løsning i 

samarbejde med Østjysk Bolig (Flemming). 

b. Derudover ønsker afdelingsbestyrelsen at få en årsplan hængt op i infotavlen, så beboerne 

kan se hvornår vinduespolering finder sted. Desuden ønsker bestyrelsen at få hængt et 

telefonnummer op, så beboerne kan ringe og bestille indvendigvinduesvask. (Østjysk Bolig 

spørges igen om hjælp til dette!). 

15. Støttemur ved 94, 96 og 98 

a. Støttemuren er nu færdig. 

Godkendelse af referat 
16. Godkendt. 
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Beboerhenvendelser/udsendt post 
17. Grønt vedligehold 

a. Vi har fået et forslag fra Østjysk Bolig omkring vedligehold af udearealerne. Vi vil gerne 

have en konstruktiv dialog med Østjysk Bolig og underleverandør omkring hvad der skal 

holdes på arealerne. Vi mener prisen er alt for høj. Vi vil gerne have et nyt tilbud hvor 

hækkenes vedligehold er ud af tilbuddet, da vi mener at hækkene skal være beboernes 

eget ansvar. På sigt er det ikke muligt at vedligeholde for en underleverandør, da man skal 

gennem lejlighederne for at komme til hækken på indvendig side. 

I forhold til vedligehold af bede. Da der er fiberdug under skærverne, mener vi som 

bestyrelse ikke det kan være så dyrt, som tilbuddet lyder på. Har underleverandør taget 

højde for, at der ikke er bede med jord og planter, men skærver med fiberdug? 

Vi vil gerne vide hvor mange timer der er sat af til vedligehold samt udspecificerede 

detaljer om hvad underleverandøren har tænkt sig at udføre i området. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 
18. Referat udsendt fra hovedbestyrelsen – modtaget. 

19. Vores kontakt i hovedbestyrelsen, Ole, deltog i mødet for at hilse på. 

Regnskab/Budget 
20. … 

Aktiviteter 
21. Aktivitetsudvalget informerer: 

a. Borde-bænkesæt 

i. Bordene må gerne flyttes rundt og bruges i afdelingen, men skal sættes tilbage 

efter brug. 

ii. Brug bordene med omtanke. De skal holde mange år fremover og være til glæde 

for alle beboere i afdelingen. Derfor, brug ikke engangsgrill etc. direkte på bordene. 

iii. Aktivitetsudvalget ønsker at der kommer fliser under borde-bænkesættet. 

1. Aktivitetsudvalget undersøger sponsorater. Alternativt kan der stilles 

forslag om flisebelægning under bordene til afdelingsmødet til september.  

b. Arrangementsudvalget brygger på mange arrangementer i 2014: 

i. Indvielse af bordebænke-sæt (9. maj) 

ii. Solsikkekonkurrence 

iii. Sommergrillfest (i august) 

iv. Juletræ (Julemand efterlyses…) 

v. Vinsmagning 
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Eventuelt 
22. Legeplads 

a. Afdelingsbestyrelsen og aktivitetsudvalget arbejder på at få en legeplads tæt på afdelingen. 

RealDania har tidligere givet støtte til legepladser – vi undersøger mulighederne. 

23. Hjertestarter 

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

hjertestarter. Mødet er den 21. maj. 

24. Forretningsorden 

a. Afdelingsbestyrelsen vil udarbejde en forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen. Til næste 

møde udfyldes papirer fra BL (Forretningsorden for afdelingsbestyrelser). 

Næste møde: ONSDAG d. 4. juni 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. 

 


