
 

Afdelingsmøde afdeling 31 ved AlmenBo Aarhus 

 d. 7/9-21. 

 

1) Valg af dirigent og referent: Carsten Søndergård er dirigent og Christina Lundgreen som 

referent. 

2) Godkendelse af forretningsorden samt valg af stemmeopstilling: godkendt 

forretningsorden. Optælling af stemmer er Jan, Claus og Camilla. 

3) Fremlæggelse af årsberetning, godkendt. 

Der har været corona, hvilket har gjort at der har været lidt stille herude. 

Men der er blevet ordnet bede lang trapper. 

Der er blevet lavet indhegning til kompost. 

Der er løbende blevet ordnet skrænt omkring bål. 

Der er sat i gang med skrænten langs den nederste række af beboer. Dette er de fortsat i 

gang med, da såning af blomster ikke rigtig vil blive til noget. 

Bestyrelsen arbejder stadig på at få nyt køkken op i fælleshus. 

Fælleshuset har bestyrelsen samt medhjælpere malet på nær køkkenet. 

Der er begyndt udlejning igen af fælleshus. 

 

4) Godkendelse af regnskab af afdelingens budget 2022 samt forelæggelse af 

afdelingsregnskab 2020: ? angående nr. 114 regnskab vil beboer gerne vide hvad dette 

omfatter. Budget godkendt. 

5) Behandling af indkomne forslag: 

Forslag 1 fra administrationen/bestyrelsen vedr. nedsættelse af betaling af b-ordning. 

Enstemmigt ja. 

Forslag 2 frafalder da Morten hjelmagerparken 536 ikke er mødt op. 

6) Valg af bestyrelsen 1 medlem Pia Frandsen genopstiller og bliver vedtaget. 

7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Christina 470 og Inge 524. 

8) Eventuelt. 

Forslag fra Carsten omkring gamle skraldedørs rammer når de bliver udskiftet bliver brugt 

til indramning af brænde. 

Dette er der enighed om er en god ide. 

 

Laila spørger ind til omkring storskrald. Kan der komme halv overdækning så ting ikke går 

til men kan genbruges af andre. Dette vil bestyrelsen gå videre med at arbejde på. 

 

Claus spørger omkring ladestandere til elbiler. Ole forklarer at hovedbestyrelsen har haft 

de oppe at vende og tiden er ikke til det endnu.  

 

Christina Lundgreen taler omkring parkering af biler og at mange holder de forkerte steder. 

Hækkene skal klippes ind da der i sin tid blev vedtaget parkering langs vejene på grus. Der 

må ikke holdes på det såkaldte fortov. Bestyrelsen vil arbejde videre på omkring hække og 

hvor man må holde, da beboere ikke er helt enige omkring dette.  


