
Referat af bestyrelsesmøde den 4. februar 2018 
 

Til stede: Aase Cassøe, Lillian Nielsen, Linda Hansen 

 

1.        Nye døre klar til levering i uge 10. 2018 - arbejdet går i gang i uge 11. 

           2-3 dage før udskiftningen, vil beboerne få besked om den eksakte dato 

           af entreprenørfirmaet Egil Rasmussen 

 

2.        Grøn affaldscontainer – opstilles: 

  28. marts til og med 3. april 2018(påske) 

22.juni   til og med  1. juli    2018 

12. okt. til og med   21. okt.  2018 

3.      Da der er ytret ønske om toiletter i stueetagen i ”de røde huse” vil   

         vi kontakte Per Sørensen/Peter Sørensen vedr. det videre forløb. 
         

          Den kollektive råderet udøves således, at det er afdelingsmødet, der træffer 

          beslutning om arbejdernes udførelse, og således at den enkelte lejer kan    

          beslutte, om lejeren ønsker at gøre brug af råderetsarbejderne, herunder evt.  

          med mulighed for at individuelle ønsker imødekommes. Det er afdelingen der   

          finansierer råderetsarbejderne, og lejerne vil blive pålignet en  huslejeforhøjelse. 

 

          Sådan hænger det sammen  

          Afdelingen ”lægger ud” og bliver bygherre på et finansieret forbedringsarbejde.    

          Dvs. i princippet er der ikke tale om et lån til beboeren, men til boligen.  Beboeren  

          betaler for forbedringerne via en huslejestigning, og lånet følger boligen. Dvs. en  

          evt. ny lejer vil overtage den aktuelle husleje. 

4.      Regnskabskursus den 7. februar, Linda deltager/Lillian har deltager i  

         introkursus for nye bestyrelsesmedlemmer. 

5.      Linda laver aftale om havevandring i april med Per Sørensen 

6.      Per Sørensen kontaktes vedr. fremtidig udskiftning af køleskabe. Der var  

         enighed om at fremover skal alle køleskabe som standard indeholde lille 

         fryser, så der er ens retningslinier for alle beboere.  

7.     Da der for enkelte beboere var problemer med størrelsen af de nyopsatte  

        papirbeholdere, var det foreslået at opsætte en container som supplement.   



 

      Vi var i bestyrelsen enige om, at dette er en unødvendig udgift, da det er  

      muligt at få afhentet pap som storskrald.        
  

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/A

ffaldsordninger/Storskrald.aspx?sc_lang=da 

 

      Ring eller bestil online: 

     Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8 - 15 Telefon: 89 40 16 00 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx?sc_lang=da
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx?sc_lang=da

