
Referent 
Linda 

Referat af bestyrelsesmøde Tværmarksvej/Stenagervej den 26. maj 

2017 

Til stede: Aase, Anette og Linda 

 

1. Vi var på havevandring den 5. april 2017:  

Hæk ved Tværmarksvej 35-37: Gamle udgåede planter fjernes og 

der sættes nye planter enkeltvis. 

Hæk ved Tværmarksvej 73 (Lisbeth) udgåede planter fjernes og nye 

sættes enkeltvis. 

Indkøb af planter, så beboere selv kan sætte nye planter ved huller. 

Er hækken helt gået ud, udskiftes den af afdelingen jf. 

afdelingsmøde i 2016. 

Hæk hos Jan (Stenagervej  20) reetableres. Foran ud mod 

Stenagervej og   øst/vest mod Tværmarksvej ( der rekvireres gartner 

til udførelse). Er etableret her i maj måned, det ser rigtig fint ud. 

Nye fuger hos Aase (Tværmarksvej 75) muren ved hovedtrappe. 

(aftales med Rob). Er repareret i maj måned. 

Næste gang der skal males, kommer soklerne med i tilbuddet. Pt. 

kan maling til trapper og sokler fås hos Rob. 

Bestyrelsen vil købe planter (Blomster og krydderurter + jord) til 

kummerne. 

3. På Finn og Toves vægge i kælderen var der en del skimmesvamp - 

det er nu blevet repareret med ny type væv samt malet. Vi ser tiden 

an, om det virker efter hensigten.  

4.  Per Sørensen kontaktes vedr. gennemgang af udbudsmateriale for 

døre og malerarbejde. Aftalt med Per den 29. maj, at man fra 

kontorets side udsender information omkring dørene (tidsplan, 
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bestilling af ekstra lås m.v.) (Tilbud på døre fra Egil Rasmussen 

Århus A/S er accepteret og tilbud på malerarbejde fra H. A. 

Sørensen & søn) 

  

5.  Vi har købt jord, blomster og krydderurter til kummerne på 

fællesarealet. Vi vander selv sommeren igennem. 

Ejendomsfunktionærerne indgår i ferieafløsning for hinanden og har 

dermed ikke tid til vanding i sommermånederne. 

6. Der er uddelt info om sommerfest den 19. august og loppemarked 

26. august 

7. Planlægning af sommerfest – ultimo juli.  

8. Ny YouSee tillægsaftale. YouSee betaler nye højhastighedskabler 

og nye fordelere i vores huse uden omkostninger for os. Beboere, 

der pt. Har YouSee bredbånd kan stadig bevare deres hastigheder og 

kan tilkøbe de nye hastigheder. Samtidig kan TV-pakken frameldes 

på kontoret, hvis den ikke ønskes. Dog skal der gives besked på 

kontoret, hvis bredbånd stadig ønskes bevaret – ellers lukkes al 

bredbånd fra YouSee i den enkelte beboelse.   Det er stadig muligt 

at tilmelde sig andet selskab, med den opsigelse man nu har i sin 

aftale – oftest 30 dage fra den 1. i måneden.   

9. Boligforeningen indkaldte bestyrelsen til et afdelingsseminar 25. 

april ”Visioner og prioriteter i forhold til fremtidig drift.” Linda 

deltog. 

 


