
Bestyrelsesmøde Almen Bo, Afdeling 1. 

Onsdag d. 4  November. 2020.             kl. 18.00-19.30 

Deltagere:   Kezia, Per, og Steen. 

 

Dagsorden. 

Brainstorm af emner fra en længere periode. 

 

1. Vi kan forstå at det er besluttet at male gule markeringer på kanstenene i området på 

Silkeborgvej 86-88.      Hmmmmm. Tak for info ☺ 

2. De nye døre monteres fra primo  Januar. 2021. Kezia meddeler farvevalg. 

3. Når der er produceret døre til de tidligere cykelskure i gården benyttes de som følger:                

2 skure til cykler og 1 skur til Motorcykler, scootere og knallerter. 

4. Hækken ved det grønne område Silkeborgvej 86-88 klippes ned til 1.20 m. på foranledning af 

Varmemestrene 

5. Cykeltjek i kældre og skur ønskes. Ikke mærkede cykler bort skaffes  –  Per kontakter 

Varmemester. 

6. Fliserne ved cykelparkering ved Silkeborgvej 86 er ujævne på grund af rødder fra det store træ. 

I stedet ønskes et cykelskur/halvtag med bagvæg ud mod Silkeborgvej hvor cyklerne i stedet 

kan placeres. 

7. Priser undersøges på parasol til det store bord i gården. 

8. Under mødet blev vi opmærksomme på at der er en vand/fugtskade på muren ud mod 

legepladsen. Per kontakter Varmemester. 

9. Der har ikke været udlejning af selskabslokale længe grundet Covid 19. Derfor blev det 

besluttet at holde en pause og kun udleje til forudbestilte (2 stk.) inden nytår. Udlejning tages 

op igen på den anden side af Covid 19. 

10. Sommerfesten led af meget sene afbud til arrangementet. Næste år vælger vi at arrangere i 

kælder, hvis vejret er dårligt, ellers i gården med brug af parasoller.                                      

Derudover vil der blive opkrævet et gebyr (Kr. 100) ved tilmelding.  Dette tilbage betales ved 

deltagelse i festlighederne. Dette for at undgå sene afbud når der er indkøbt mad m.m. 

Deltagelse kræver tilmelding.          Deltager man ikke, men er tilmeldt, er pengene tabt. ☺ 

11. Steen deltager i repræsentantskabsmøde dem 26 november kl. 19.00 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


