Referat fra bestyrelsesmøde i AlmenBo afdeling 49 (Engskovvænget)
Dato: 10. august 2021
Tilstedeværende
Charlotte Dueholm Andersen - nr. 52
Anja Kalstrup Hougesen - nr. 18 - afbud
Jakob Gaardbo Nielsen - nr. 40
Christiane Løvschal - nr. 56
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra forrige møde
3. Indkomne sager
4. Hækklipning
5. Kommende afdelingsmøde
6. Eventuelt
Ad. 1: Jakob skriver referat
Ad. 2: Referat og dagsorden godkendes
Ad. 3: Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne sager siden sidste afdelingsmøde
Ad. 4: I denne sommer har ejendomsfunktionærerne givet varsler til en del boliger omkring
hækklipning, da mange hække har stået højere end 180cm. Selvom varslerne blev givet ud
på et ubelejligt tidspunkt lige inden sommerferien (noget vi også har påpeget over for
ejendomsfunktionærerne), er vi i bestyrelsen dog glade for at konstatere, at rigtig mange af
afdelingens hække nu står flotte og velholdte.
Der har været luftet nogle forslag om at lave en ændring i husordensreglementet angående
hvornår vores hække skal klippes, f.eks. for bedre at beskytte fuglereder og insektfauna. Vi
opfordrer beboere til at stille forslag herom til det kommende afdelingsmøde. Husk at
forslag skal sendes til AlmenBo senest 23. august.
Ad. 5: Alle beboere skulle allerede have modtaget første indbydelse til afdelingsmødet d. 7.
september kl. 17:00 i fælleshuset på Engskovbakken. Husk tilmelding til Jakob via
bestyrelsens email eller via blanketten fra indbydelsen. Fristen for at indsende forslag til
afstemning/behandling er d. 23. august.
Jakob, Charlotte og Christiane træder ud af bestyrelsen efter afdelingsmødet. Vi vil gerne
opfordre alle til at komme til mødet, da der skal vælges mindst tre nye medlemmer. Hvis ikke
der kan samles nok medlemmer til bestyrelsen, bortfalder den helt. I så fald vil alle
beslutninger om afdelingens budgetter, omforandringer, grønne arealer, sociale
arrangementer osv. træffes af AlmenBo uden rådføring med beboere.
Ad. 6.
Husk at følge med på afdelingens Facebook-side: “Afdeling 49 - Skødstrup”

Bestyrelsens email: bestyrelse.afd49@gmail.com
- Kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål angående husordensreglement,
udearealer, eller vil stille forslag til ændringer i afdelingen, sociale arrangementer,
udflugter, el. lign.
- Bestyrelsen håndterer ikke klagesager. Her henviser vi direkte til AlmenBo.
- Nøgler til redskabsskur kan lånes ved bestyrelsens medlemmer.

