
Bestyrelsesmødet den 2. marts 2023. 

Tilstede: Rigmor, Henrietta, Karin, Henrik, Birgitte 

  

Dagsorden: 

A: 17.00-17.30 Henvendelse fra beboer og udlejning Ole og Lise  

1. Henvendelse fra en beboer vedrørende hvad man må bruge vedligeholdelses kontoen 

til.  

2. Familiecoach i Tranekærparken 

3. Havevandring og kældervandring.  

4. Skal vi invitere både nye og gamle beboer på kaffe og kage?  

5. Eventuelt 

 

Referat: 

A. Beboer forespurgte om der var kommet en tidshorisont for renoveringen + hvor kan 

man som gangbesværet få lov til at opbevare en cykel med tre hjul. Vi henviste til 

boligkontoret. 

Vedr. renovering af Tranekærparken: Så har flere efterlyst et referat fra efterårets 

første møde om en kommende renovering af TP. 

Der blev ikke taget referat, da det bare var et informationsmøde i efteråret. Målet 

med informationsmødet var at tage temperaturen på, hvad beboerne ønskede, før 

en tilstandsrapport skulle sættes i værk. 

Mandag den 6. marts, er der besigtigelse af udvalgte lejligheder i TP, mhp. 

udarbejdelse af tilstandsrapport for hele TP. 

Besigtigelsen vil blive fortaget af Karin Gam fra D.A.I (Danske Arkitekter Ingeniører) 

samt VVS-ingeniør og EL-ingeniør. Varmemester Kim Madsen vil også deltage. 

Vi ved ikke mere og kan derfor ikke sige mere her fra bestyrelsen om den sag, lige 

p.t. 

1. Vi savner større synlighed/en meget klar præcisering af hvad man må bruge sin 

vedligeholdskonto til. Vi kontakter hovedbestyrelsen og boligforeningen for en 

afklaring. 

2. Vi vil gøre opmærksom på ”familiecoach i Tranekærparken” via facebook og 

information i udhæng skabene 

3. Havevandring og kældergennemgang bliver foretage den 13. marts kl. 17.00 



4. Vi laver ”Åben hus” for både nye og nuværende beboere i Tranen den 13. april kl. 

16.00-17.30 med kaffe og kage. Vi vil benytte lejligheden til at informere om 

bestyrelsesarbejde, værelsesudlejning, leje af Tranen, dartklub mm. 

5.  Vi planlægger at afholde en Sankt Hans fest den 23. juni 2023. Der vil kommer 

mere information senere. 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 13. april 2023  


