
Referat af bestyrelsesmøde den 10.03.2021. 
 

Tilstede: Birthe, Kisser, Claus (Ejendomsfunktionær) og Mette 

Fraværende: Per 

Referent: Mette 

1. Nyt fra administrationen: 

Der bliver rundgang d. 20. april. Det bliver med Birthe(bestyrelsen), Claus(ejendomsfunktionær) og 

Aleksander (Inspektør) 

 

2. Punkter til rundgang med inspektøren: 
Mødet med inspektøren er d. 20. april 

Vi har noteret nogle punker, men da vi har et bestyrelsesmøde mere inden rundgangen, er det igen 

et punkt til næste møde 

 

3. Planlægning af udflugt 
Næste udflugt bliver til Aalborg Zoo, lørdag d. 12. juni 2021. 

Indbydelsen omdeles, når vi er lidt tættere på, men sæt gerne kryds i kalenderen. 

 

4. Prioriteringsliste/Hvem er tovholder på div. opgaver: 

Da der stadig er nedlukket, er det svært med en prioriteringsliste pt. 

Vi vender tilbage…. 

 

5. Hundeskilte: 
Vi har besluttet, at vi ikke vil sætte ’Hundeluftnings-forbudt’-skilte op, da vi nemt kan få for mange 

forbudsskilte i afdelingen.  

Det er hundeejernes eget ansvar at følge de regler, der er i afdelingen. 

For lige at minde om reglerne, følger de nederst. 

 

6. Evt: 
- Udendørsbelysningen/gadelamperne i afdelingen skal udskiftes til LED.  

Det bliver samme slags lamper som i afd. 27, så man bevarer ensartetheden i bebyggelserne. 

Vi ønsker dog det blødeste lys, der kan fås, dvs. et ikke så skarpt lys som i afd. 27. 

 

-Mht bærbuskene, der nu er blevet plantet på den store legeplads, så er vedligeholdelsen af 

buskene, med i aftalen om vedligeholdelse af de grønne arealer. 

Der er lavet en aftale med et gartnerfirma, om at vedligeholde vores grønne arealer. 

 

-Vedr. Flyttevognen. 
Man skal ikke længere booke den. Den er i cykelskur nr.5, overfor vaskehuset. Døren kan åbnes 

med hoveddørsnøgle, ligesom alle cykelskurene nu kan. 

Husk at sætte den på plads efter brug 

Den skal - altid - hver nat - tilbage på sin plads i skuret. 
 

-Mht  kælderen 



11.03.2021/ Mette Schulz 
 

Vi har talt om, hvordan -og til hvad - vi kan bruge kælderen som beboerrum. 

Vi forventer i løbet af foråret/sommeren at lave en hyggelig beboer arbejds-/maledag i kælderen, 

når nogle praktiske ting er blevet afklaret. 

_______________________________________________________________________________________ 

Næste møde onsdag d. 07.04.2021 kl. 19,00 

Alle er velkomne den første halve time af mødet 

Dagsorden: 

1. Nyt fra administrationen 

2. Nyt fra Claus 

3. Fortsat punkter til rundgang 

4. Nyt gulv til fælleshus 

5. Rengøringsmidler til fælleshus 

6. Prioriteringsliste, afhængig af coronasituationen! 

7. Evt 

 

 

 

 


