
Referat fra bestyrelsesmøde i Åbenrågade tirsdag den 4. August 2020 

Tilstede. Jan, Morten og Bente  

Henvendelse fra beboere: 

Ved hvert bestyrelsesmøde bliver postkassen i vaskeriet tømt: 

Men det nytter ikke at skrive til bestyrelsen, jeg vil gerne have: 

Flere parkeringspladser 

Et legehus til mine børn 

Fjern den trailer som optager en parkeringsplads 

Skaf flere parkeringspladser 

Hvis forslagsstilleren gerne vil i dialog med bestyrelsen er det nødvendigt at skrive:  

 

Hvem er jeg, hvor bor jeg, hvad er mit telefonnr. Har jeg en e-mail adresse. 

Således at bestyrelsen har mulighed for at kontakte vedkommende. 

Og husk at vi har bestyrelses møde første tirsdag hver måned fra kl. 19:00 til 19:30, hvor der er mulighed 

for at træffe bestyrelsen. 

 

Vi har lige nu problemer med affald i flere opgange: 

Vi har lige for tiden nogle flittige unge mennesker som omdeler reklamer samt Aarhus onsdag. 

Tirsdag bliver reklamer samt Aarhus onsdag læsset af i div. opgange for at blive omdelt onsdag torsdag,  

rest affaldet som bliver tilovers bliver liggende i opgangen til FK Distribution A/S kommer ugen efter med 

nye forsyning. 

Det er ganske uacceptabelt og bestyrelsen vil nu bede juridisk afdeling hos Almenbo tage kontakt til FK 

Distribution A/S for at få styr på dette problem. 

 

Det er nu vedtaget at vi skal have ombygget vores selskabslokale: 

Ombygningen starter i næste uge, og hvis alt går efter planen kan vi holde julefrokost i de ombyggede 

lokaler.    

Nærmere info kommer direkte fra Almenbo 

Skal der holdes fest, under ombygningen har vi fået lov til at låne bebor lokalet i Kirkedammen. Lokalet kan 

bookes hos Henning J. Sællænder på mail: saellaender@stofanet.dk                                                                                                                                                                   

Der vil som et forsøg blive en træbænk i oasen, da vi har hørt at bænkene kan være meget hårde at sidde 

på.  

Hækken er klippet omkring oasen. 

Vigtigt:  

Når det nye parkeringsystem træder i kraft i august, skal man huske at minde de besøgende i bil om at 

logge ind på Easy Park og ud igen når de kører. De første 2 timer er gratis. Man kan ikke bruge sin 

parkeringsskive.  

I vil snart modtage indkaldelse til afdelingsmøde for afdeling 10 / 51 

Referent Bente  


