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1. Godkendelse af referat fra februar 
Referat godkendt 

 

 

 

2. Lokale besigtigelse 
Vi kiggede på afdelingens lokaler i blok 27 samt den gamle vinklubs lokaler i blok 26. 

 

 

 

3. Administrations sager 
Rundgang den 9. marts kl. 9.30. BG, JFO og PM deltager. Indtil vider tages følgende op. Parkering 

/skiltning på Musvågevej, udgifter afholdes af afdelingen. 

Ansøgning om midler fra landsbyggefonden til etablering af el oplade stander. 

Forslag til at standerne etableres på hjørnet ved Fuglebakkevej/Frydenlunds Alle, ved blok 24 samt 

på Musvågevej ved udkørslen. Sagen pågår. 

 

 

 

4. Afdelings sager 
Prøve modtaget på de nye altan døre til Musvågevej, ved udskiftningen ses der på, om radiator skal 

udskiftes til flade. 

Udskiftning af nye entredøre. Opstart Musvågevej i juni måned. Efter firmaets sommerferie opstart 

i de lave blokke. 

Rundgang med gartner den 1. marts. BG deltog. 

Haveanlægget ved blok 27, 26 og administrations bygningen lidt tilgroet. Beskæring foretages 

omkring den 1. september. 

Plan er optagning af efeu, beskæring med mere, hvorefter området, ved den lille jordvolden, ligges 

brak et stykke tid. 

Ideer til ny beplantning af stedet modtages. 

De to store træer ved administrations bygningen er blevet kraftigt beskåret. 



 

 

 

Grundet problemer på Musvågevej bliver der opsat føler på lamperne i kælderen. 

De nye video overvågning kameraer, er blevet sat alt for lavt, hvilket ønskes ændret. Sagen pågår 

På Almensbo hjemmesiden har der stået, at vi råder over selskabslokaler. Det er blevet slettet og 

henvises istedet til fælleshusets selskabslokaler. 

Forlængelse af vasketiderne ønskes på displayet. Nortec spørges om dette kan gøres. Sagen pågår. 

 

 

 

5. Fælleshusets 
Ny aktivitetskalender udsendt. 

Pernille har udfyldt skema fra landsbyggefonden. Indkaldes til nyt møde i Fælleshuset lige på 

trapperne. BG deltager. 

 

 

 

6. Eventuelt 
Spørgsmål til om der er nyt vedrørende Frydenlunds Centret. 

 

Intet nyt 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde tirsdag den 5. april 2022 kl. 19 

 

 
 

 

 

Referat Hanne 

 

 

 


