
10.12.2021/ Mette Schulz 

Referat af bestyrelsesmøde den 07.12.2021  
Tilstede: Birthe, Kisser, Irene, Hanne, Claus (ejendomsfunktionær) og Mette 

Fraværende: Ingen 

Referent: Mette 

1. - Der har været nogle beboerhenvendelser, som vi følger op på. 
2. Nyt fra administrationen 

Engang i det nye år bliver der ny-optegnet parkeringsbåse 
3. Nyt fra Claus 

Intet nyt fra Claus 
4. Nyt fra møde med Alexander 

-Vedr. hundelegeplads: der bliver indhentet tilbud 
-Vedr. el-ladestandere: Til februar kommer der fra officiel side en overordnet køreplan mht el-
ladestandere i boligforeninger. Til den tid hører vi nærmere. 
-Der skal laves et ’Råderetskatalog’, dvs et katalog over, hvad vi i afdelingen vil acceptere at 
beboerne ønsker, f.eks skur, overdækning, markise etc. Det skal tages op/stemmes om på næste 
års afdelingsmøde til september 
-Processen med nye vinduer sætter Alexander i gang til januar 
-D. 16. december ændres affaldspladsen igen. Dette da vores affaldscontainer på affaldspladsen, 
ikke er lovlig iflg kommunen.  
Vi får udvidet affaldssortering allerede nu, i stedet for først i 2023, hvor det bliver et krav. 
Der husstandsomdeles en ny skrivelse vedr. affaldssortering. 
-Vedr. kælderen: Alexander undersøger budgettet for kælderen 

5. Fælleshus 
Der bliver bestilt gardiner og undersøgt/anskaffet musikanlæg 

6. Afd. 25, hjemmesiden (almenbo-aarhus.dk/afdelinger/aarhus-n/afdeling-25/) skal rettes til 
Flyttes til næste møde 

7. Evt. 
- Der er oprettet en Facebook side - ’Bestyrelsen afdeling 25 – info til beboerne’, referatet bliver 
slået op der.  
-Vi har i bestyrelsen observeret, at der flere gange er hundeejere, der ikke overholder de gældende 
regler, derfor bliver der husstandsomdelt et skriv omkring dette. 
-Rullen i vaskehuset duer ikke mere, vi får ikke en ny, så den fjernes. I stedet sættes en reol op til 
ting, der skal genbruges f.eks. porcelæn, bøger o.lign. 

__________________________________________________________________________ 

Næste møde d. 18.01.2022  kl. 19,00 

Alle er velkomne den første halve time af mødet 

Dagsorden: 

1. Nyt fra administrationen 
2. Nyt fra Claus 
3. Afd. 25, hjemmesiden (almenbo-aarhus.dk/afdelinger/aarhus-n/afdeling-25/) skal rettes til 
4. Evt.  


