
REFERAT AFD.BEST.MØDE 07.04.2022 

Freddy, Vagn Erik, Kurt, Christine, Anne Sofie 

Referent Anne Sofie 

Da Dorthe er sygemeldt er Anne Sofie indtil videre kontaktperson til administrationen. 

SIDEN SIDST 

Afdelingens forårstur til Kalø og Bregnet  Kirke er vel overstået. Enighed om at det var en spændende og 

lærerig oplevelse. 

Vi har drøftet, om der skal opsættes bimåler i vaskeriet, for at få et overblik over forbruget. Da det vil koste 

ca. 30.000 at sætte den op, kan det ikke svare sig. 

Maling af vaskeri og gæsteværelse udsættes, da det ikke er tiltrængt pt. 

Hovedrengøring i vaskeri , fælleshus og gæsteværelse bliver gjort i løbet af foråret. 

Der er klargjort 2 bede bag gård 9 og et i gård 10 til vilde blomster. Vi har fået frø af kommunen og der 

bliver sået i april/maj når vejret er lunere. 

De nye vaskeripriser er sat i kraft pr. 1. April. 

Der har været FAB ( fælles afdelingsbestyrelses) møde, hvor vi udvekslede erfaringer og gode ideer. 

Budget for 2023 er under behandling nu. Vi afventer møde om det. 

Vedr. ladestandere til el-biler afventer vi udviklingen i resten af landet. 

1. FYRAFTENSMØDE 

Vi blev informeret om boligforeningens strategi 2022-2026. Den handler om en bæredygtig fremtid 

til gavn for både nuværende og kommende beboere og samfundet generelt.  

Vi overvejer at stille forslag til generalforsamlingen om brug af solceller i boligforeningen. 

2. BANKO 

Den 21. April kl. 19 afholdes det aflyste julebanko. Sæt kryds i kalenderen og kom til en hyggelig 

aften med dine naboer. 

3. OPVASKEMASKINE 

Der har været en forespørgsel om en opvaskemaskine i fælleshuset. Af principielle grunde er det 

besluttet ikke at have opvaskemaskine/komfur, da lokalet ikke er beregnet til fester. 

4. KÆLDERHØJEN 

Vi har besluttet at kælderhøjen af sikkerhedsmæssige grunde lukkes og kun bruges som depot. 



5. OPLÆG VED ØSTJYLLANDS POLITI 

Christine og evt Anne Sofie deltager 

6. GÅRDVANDRING 

Nye fliser i gårdene udsættes, dog vil enkelte fliser blive udskiftet ved behov. 

Vi har drøftet rotteproblemet og blev enige om, at Simon vurderer problemet og køber fælder efter 

behov. 

Rensning af ventilationsanlægget drøfter vi på budgetmødet. 

Der er kommet nye stiger, vaskehusnøglen passer til hængelåsen. 

Vejledning om bookning af vasketider er på vej. 

En serviceaftale fra driftschefen er på vej. 

Næste møde 5. Maj. 

 


