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Bestyrelsesmøde i afd. 44. tirsdag den 2. juni 2020 kl.15.00 
Deltagere: Bent Sigvardt ( BS ) – Lilly Holgaard ( LH ) Bruno Broch ( BSB )  

          Dagsorden med Referat. 

1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde. 
Referat er godkendt og er videresendt, til vores hjemmeside hos AlmenBo. 
 

2.  Post og mails. 
1. Almenbo’s årsrapport. 

Raport blev taget til efterretning. 
2. Stotskrald i Sabroafdelinger. 

Vil blive igangsat iht. aftale på Rundgang. 
3. Orientering vedr. årets afdelingsmøder. 

Med udgang i corona epidimi situationen er der ikke vedtaget, hvornår 
møderne kan afholdes. Vi hører nærmere, om mødet skal anuleres eller 
udsættes i år. 

4. Information om tømning af haveaffaldscontainer.  
Denne information, der er påført tømningsdatoer, er opsat i skab ved 
fælleshuset. 

5. Referat fra Rundgang. 
Aftaler foretaget ved Rundgang, vil løbende blive udført løbende.  
 

3.  Kontokort gennemgang. 
Kontokort for 1. kvt. 2020 blev gennemgået og godkendt.   
 

4.  Status på løbende sager: 
 Gennemgang afafdelingsbestyrelsens vedligeholdesplan. 

Gennemgå: 
1. Etablering af udvidelse af affaldsø. 

Før vi påbegynder at ændre affaldsøen, skal vi have en aftale med Affald 
Varme Århus, for bestemmelse af størelse og adgangsforhod til tømning 
med kran. 
Frank Strøm har kontaktet AffaldVarme Århus for at få svar på disse 
spørgsmål.  

2. Fælde alle træer på volden, der vender ind mod vores bebyggelse. 
Frank Strøm vil kontakte Gartnerfirmaet og få igangsat fældningen. 

3. Affaldsø rengøres løbende. 
Er igen påtalt til Frank, som vil skærpe rengøringen af affaldsøen løbende. 
Bliver påførres vedligeholdesplan. 

4. Uktudt fjernes løbende i syrenhæk.  
Er igen påtalt til Frank, som vil skærpe rengøringen ved syrenhæk løbende.  
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5. Fjernelse af vildskud i hæk , buskas og ved fælleshus. 
Er igen påtalt til Frank, som vil fjerne vildskudene. Bliver påføres 
vedligeholdesplan. 

6. Søge ny fælleshusbestyrer og flaghejser. 
Efter at bestyrelsen har modtaget opsigelse af vore gode fælleshusbestyrer 
og flaghejsere, drøftede vi mulighederne for at finde nye friske folk til disse 
job, 
Der var enighed om, at BS vil prøve at kontakte nogle lejere for eventuelt 
at overtage disse job. 
 

5.  Orientering om løbende intert månedsregnskab. 
Kasseren fremsendte regnskab blev godkenst.  
  

6.  Gennemgå referat fra Rundgang 2020. modtaget fra Mogend Truelsen. 
Referatet blev gennemgået og godkendt. 
 

7. Fastsætte af dato for næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til afholdelse tirsdag den 1. september kl. 15.00. 
 

8. Eventuelt. 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
    Referat: Bruno S.Broch 

Skulle der opstår situationer i sommerperioden, hvor afdelingsbestyreleen kan 
være behjælpelig, er alle velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem for 
at afhjælpe situationen! 
 

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en  

God sommer! 

 


