
Bestyrelsesmødet den 1. december 2022. 

Tilstede: Rigmor, Henrietta, Henrik, Henrik, Birgitte, Ole 

 

Dagsorden: 

1. Værelseudlejning  

2. Nøglesystem - oplæg fra Henrik.  

3. Registrering af ekstra nøgler (Rigmor)orientering.  

4. Jule vin til varmemestrene, bestyrelsen, Lise og Ole  

5. Hvordan får vi lavet en mail adresse til bestyrelsen?  

6. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Det går godt med værelseudlejning. Ole undersøger muligheden for oprettelse af en 

Mobile Pay Box til brug for betaling af værelserne. På sigt er det meningen, at man kun 

kan benytte Mobile Pay til betaling. 

Ole Madsen står for udlejningen, han kan kontaktes på telefon 61 68 48 02 hver dag kl. 

19.00 – 19.30.  

2. Henrik har lavet et forslag til opdeling, som kun giver adgang til fællesvaskerum og de 

respektive tørrerum og cykelkælder i ens egen blok.  

Forslaget bliver afleveret på boligkontoret. 

 

3. De tre nøgler man har fået udleveret fra boligkontoret + eventuelle ekstra nøgler man 

har fået lavet til ens lejlighed, er alle registreret på ens lejemål. 

Ny procedure er at vi nu skal underskrive ved bestilling af ekstra nøgler. 

 

4. Der indkøbes vin 

5. Boligkontoret hjælper med at lave en fælles mailadresse til bestyrelsen. 

6. Der indkøbes en ny mickovn til Tranen. 

Det begynder igen at komme gang i udlejningen af Tranen. 

Afdelingsbestyrelsen har modtaget en skrivelse fra en beboer, den besvarer vi i 

samarbejde med boligkontoret. Svar er på vej til beboeren. 

 

 

 



KONTAKT TIL BESTYRELSEN 

Flere har spurgt til hvordan man kontakter bestyrelsen for afd. 8, Tranekærparken. 
Bestyrelsen kan kontaktes på følgende vis: 

Fysisk brev i postkassen v. udlejningsværelserne 

Fremmøde på de fastlagte mødedage, 1. torsdag i hver måned kl. 17-19 (dog ikke juli). 
Møderne finder sted i lokalet ved udlejningsværelserne - med mindre andet er angivet i 
referatet. Se hjemmesiden. 

Fra 1.1. 2023 efterstræbes det, at der er en mailadresse til bestyrelsen, som beboerne kan 
bruge, når de ønsker kontakt. Så bliver bestyrelsen lettere at fange. Mere om det senere 
 

Alle beboere er velkomne til at kontakte bestyrelsen  

 

Da det er frivillige kræfter, der driver bestyrelsen, kan man desværre opleve at der er 

forholdsvis lange svartider på henvendelser. Håber I kan bære over med dette. 

Bestyrelsen gør sit optimale ud fra de forudsætninger der er - og vil selvfølgelig 

foreningens og beboernes bedste. 

 

Spørgsmål vedr. personaler i boligforeningen (varmemestre, administrative medarbejdere 

m.v.) har bestyrelsen ikke kompetencerne eller retten til at svare på eller handle på. 

Sådanne spørgsmål kan rettes til personalet selv - eller til personalets ledelse på kontoret. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 5. januar 2023. 

 


