
Referat fra afd. 24 bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.15 i 
fælleslokalet. 
 
Dagsorden:  
 
1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde  
 
Ingen kommentarer 
 
2. Årshjul - opfølgning  
 
Hovedbestyrelsen tager stilling til de forskellige afdelingers regnskab 2021. Flemming har bedt om 
et møde m. den regnskabsansvarlige til en gennemgang. 
Der bliver ingen gård- eller havevandring fra boligforeningens side (det giver ikke rigtig mening da 
vores ejerandel af de udvendige arealer kun er 10 % ) 
Budget bliver udarbejdet frem mod sommer hvor bestyrelsen så bliver indkaldt til budgetmøde. På 
næste bestyrelsesmøde i juni skal vi fastsætte punkter til afdelingsmøde i september. 
 
3. Forårs / sommer arrangement i afd. 24 
 
Vi aftaler et sommerarrangement for hele afdelingen til 14. august kl. 15.00. Lidt som sidst med 
kaffe / kage og øl og sodavand. Evt. nogle forslag til at "sætte snakken igang". F.eks. "Hvad er det 
bedste ved Trøjborg"  
 
4. Diverse orientering 
 
Flemming har deltaget i møde for alle afd. bestyrelser i boligforeningen - primært et forum til 
erfaringsudveksling.   
Hovedbestyrelsen har afsat en million om året til "bæredygtighedsprojekter" i boligforenings regi. 
Man forestiller sig primært energibesparende foranstaltninger samt tiltag til biodiversitet i grønne 
området. Der kan læses mere herom på boligforeningens hjemmeside. 
Boligforeningen arrangerer d. 26 april et møde m. politiet mhp tryghedsskabende foranstaltninger. 
Fra bestyrelsens side har vi valgt ikke at prioritere det, da vi ikke oplever at der er sådanne 
problematikker i nærområdet. 
 
5. Henvendelse fra beboer om at holde depotrummet ryddeligt 

En beboer har over for bestyrelsen påpeget, at der efterhånden står en del ting og sager på 
gangarealet i depotrummet i Villa Fairhill. Den slags har det med at "udvikle sig". Derfor vil vi gerne 
bede om, at det der står uden for depotrummene bliver sat ind eller fjernet. 
 
6. Nyt møde  

Nyt bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 28 juni kl. 19.15 
 



7. Evt.  
 
Vi drøfter muligheden for at fælleslokalet ud over div. arrangementer også kan anvendes til 
overnattende gæster. Det vil rent praktisk kræve lidt udstyr: gardiner, evt. forhæng og selvfølgelig 
noget at sove på. 
 
Referent: Flemming Bang 
 
 


