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Referat fra bestyrelsesmøde AlmenBo afd. 35, den 18. januar 2022 

Deltagere: René, Marie og Anita 

1. Bestyrelsen 

Bestyrelsen mødtes den 18. december, hvor vi primært talte om jule-

arrangementet, som desværre ikke blev til noget.  

Der er ikke lavet referat fra dette møde.  

1.1  Meddelelser fra formanden 

Driftsmedarbejderne havde før jul fjernet flere cykler, uden at beboerne, havde 

modtaget besked derom. Det skulle nu være på plads. Mangler du din cykel, så 

kontakt venligst driftskontoret. 

Fremover skal klage ikke sendes til Heidi Hvam eller til 

sekretariat@almenbo-aarhus.dk (denne mailadresse vil blive nedlagt). 

Der er nu oprettet en særlig mailadresse til dette formål nemlig 

klager@almenbo-aarhus.dk 

Bestyrelsen havde besluttet at opsige abonnementet med TDC til online-

reservation af vasketider. Det viser sig, at vi ikke har mandat til at tage den 

beslutning. Ordningen er indført i vores Husordensreglement og det skal derfor til 

afstemning på næste afdelingsmøde.  

2. Afdelingen 

2.1 Opfølgning på udestående punkter 

Vi har nogle hængepartier med vores inspektør Alexander bl.a. omkring rengøring 

af Fælleshuset, postkasser og lamper. Vi synes, at arbejdsgangen via mail er for 

utilfredsstillende og for langsommeligt, og har derfor bedt om et møde med ham.  

I stedet for at købe et nyt køleskab med mere plads, valgte bestyrelsen, at 

beholde køleskabet der allerede er i køkkenet i Fælleshuset og supplere med et 

mindre og billigt køleskab, som vil passe fint til f.eks. drikkevarer. 

2.2 Fælleshus og gæsteværelse 

Både gæsteværelset og festlokalet kan igen lejes. 

2.3 Beboeraktiviteter 

Der er p.t. ikke planlagt kommende beboeraktiviteter. Vi skønner, at det (i forhold 

til Corona) igen er forsvarligt at holde arrangementer. 

Vi tager gerne imod forslag. Hvis du selv lyst til at arrangere et arrangement, så 

send os gerne en mail. 
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2. 4 Afdelingsmøde 

Ikke aktuelt 

3. AlmenBo 

3.1 Regnskab, budget og kontokort 

Intet at berette. 

3.2 Driftsafdelingen og rundgang 

Der vil i løbet af marts måned blive holdt Rundgang sammen med vores inspektør 

Alexander Igens. 

3.3 Repræsentantskabet 

Intet at berette 

4. Grundejerforeningen Ny Skejby 

4.1 Der bliver afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen den 10. marts. 

5. Eventuelt 

5.1 Intet at berette 

6.  Næste møde 

Mandag den 8. marts kl. 12.00 

Forslag, ris og ros kan lægges i postkassen, der hænger i gangen i Fælleshuset 

eller sendes via mail til formanden. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


