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DORTHE, VAGN ERIK, FREDDY, DAVID, ANNE SOFIE 

REF: ANNE SOIE 

SIDEN SIDST 

A. Vi har undersøgt muligheden for at få en rottefænger fra kommunen ud og orientere om, hvad man gør 

ved rotter i afdelingen. Det er desværre ikke muligt, da de ikke laver sådanne arrangementer mere. De 

sender os skriftlig information, som vi vil sende ud til beboerne i stedet.  

B. På gårdvandring sidste år blev vi lovet nye fliser i gårdene, startende med en gård pr. år. Vi har ikke 

hørt noget fra administrationen og vi beder derfor Simon om at rykke Peter Sørensen for det. 

C. Der har været afskedsreception for Hanne på kontoret. 

D. Fastelavnsarrangementet gik rigtig godt. Dejligt at se så mange børn og voksne. 

 

2. ØKONOMI OG BUDGET 

Ventilationskanalerne skal renses med nogle års mellemrum, derfor skal der sættes penge af til det. 

Ligeledes skal der sættes penge af til indkøb af rottespærre. Simon må vurdere, hvor mange der 

skal indkøbes. 

3. VASKEPRISER 

Pga de stigende elpriser sættes prisen på en vask op fra 5 kr til 6 kr. 

Prisen for tørretumbler sættes op til 65 øre pr. minut. 

For dokumentationens skyld skal der sættes  energimålere op. 

4. RENGØRING 

Der trænger efterhånden til hovedrengøring i vaskehus, gæsteværelse og fællehus. AS spørger 

Derran, om han vil gøre det.  

5. DE GRØNNE OMRÅDER/ VILD MED VILJE 

På plænen bag gård 9 ud mod Nordlandsvej bliver der lavet et bed på ca. 100 kvm. med vilde 

blomster. Vi søger Aarhus kommune om gratis blomsterfrø. Og i gård 10 bliver der også et bed ved 

flagstangen. 

Vi skal have gårdvandring i april. Simon aftaler en tid med Peter Sørensen 

6. HJEMMESIDEN 

Boligforeningens hjemmeside opdateres for sjældent, derfor har vi valgt AS til at tjekke op på den. 

 

EVT 

Husk tilmelding til Kaløturen d. 26. Marts. 

Der er forsvundet en stige, så der indkøbes kæder og hængelåse, for at sikre de resterende. 

 

Næste møde 7. April 

Gårdvandring, elmåler i vakehus. 

Male vaskehuset og gæsteværelset. 

Jule/påskebanko 

 


