
Bestyrelsesmøde den 22 januar 2020. 

Dagsorden, og referat. 

 

1. Siden sidst. 

2. Ny pylon/ forespørgelse fra Skejby centret. 

3. Rundgang februar 2020. 

4. Regler for behandling af data, fremover. 

5. Nyt om evt. etablering af gæsteværelse. 

6. Henvendelser fra beboere/ info. 

7. Status vedr. vores driftteam. 

8. Fælleshuset/ nyt. 

9. Arbejds lørdag i foråret 

10. Evt. 

Ad. 1. Almenbo har lavet et intra net for medlemmer af bestyrelsen. Der kan vi finde diverse 

dokumenter, vejledninger til afholdelse af div. møder osv. 

 

Skur og beplantning ved nordgården, er genopbygget efter branden. Der er ingen cykelstativer i 

skuret, da det giver bedre plads og fleksibilitet. 

 

Trampolin etableres i sydgården og vi er blevet stillet i udsigt, at det ville ske i januar, men det når 

de vist ikke😆 

 

Ad. 2. Vi har fået en henvendelse fra Føtex, Skejbycentret. De vil gerne opsætte en ny pylon, som 

er dobbelt sidet og hvor externe brugere, kan leje sig ind. Jes tager sig af de forestående 

forhandlinger. 

 

Ad. 3. Den 12 marts skal vi have vores årlige rund gang, med boligforeningen. 

Vi vil bl.a. påpege, råd i træværk, opfriskning af cykelskure, herunder et tjek af rulledørene og evt. 

fjernelse af stativer, i skurene. 

 

Ad. 4. Der er kommet en ny persondatalov og det betyder bl.a. at vi i bestyrelsen ikke længere, 

modtager navne på nye indflyttere, modtager info om evt. klager og at vi ikke må nævne navne på 

beboere i vores referater 

 

Ad. 5. Etablering af gæsteværelse i det gamle kontor, er skrinlagt. Skulle vi holde os til regler, vi 

har fået fra kommune og brandmyndighed, ville det blive meget dyrt. 

 

Ad. 6. Ikke til referat. 

 

Ad. 7. Ifølge Claus, går det godt i det nye driftteam, den rigtige vej og de er ved at finde en rutine... 

Men de har travlt. 

 

Ad. 8. Vores fælleshus kunne godt trænge til en hovedrengøring. Marianne vil lave et opslag på FB. 

for at høre om nogen har lyst til at hjælpe og naturligvis en dato. 

 

Ad. 9. Vi har også talt om en arbejdslørdag, hvor vi vil koncentrere os om udendørs opgaver. Mere 

derom senere på foråret. 

 

Evt. Som nævnt tidligere, begynder a conto betaling af vand, den 1 april. Alle beboere har fået et 

brev derom. Vi anbefaler at I holder øje med jeres forbrug, således at I kan følge med i, om a conto 

beløbet, kommer til at dække det faktiske forbrug. 

 

Næste møde, bliver marts/ april. 

Mvh. Bestyrelsen.🙂 


