
Referat af bestyrelsesmøde D. 28/03-2022 
 
Tilstede Vicky. Annette. Gitte. Søren. Sigurd 
 
Referat fra d 28/02 godkendt.   
 
Gennemgang af rundgangs rapport  
Indhentet tilbud på strimmel sti mod marken revideret nyt tilbud godkendt. 
ellers ingen uddybende spørgsmål. 
 
Møde vedrørende skadedyrsbekæmpelse.  
Pest Guard - vil gerne komme ud og holde et oplæg. Om skadedyrs bekæmpelse. Som kan 
fortælle om blandet andet rotte og myre bekæmpelses.  
Der prøves og stables et mindre arrangement på benene, med noget vinsmagning og 
tapas, Samt foredrag fra Pestquard.  
Der undersøges om D. 5. Maj. Passer både Pestquard og vinhandleren. Der udsendes en 
blanket til tilmelding.  
 
Runde borde til fælleshuset  
Runde borde til receptioner eller andre angementer Indkøbes. 6 stk. til fælles huset.  
 
Generalforsamling i vand og varme  
D. 17. marts var der generalforsamling ved vandværket og Skødstrup Løgten fjernvarme.  
 
Repræsentantskabsmøde i Skødstrup fælles råd  
D. 28. april kl 19:30 i sognegården.  
Engskovbakken betaler kontingent. Alle er velkommen til at deltage. 
 
Årsarrangement 
Der forslåedes bestyrelses skal ind og spise på villa dining da vi ikke fik afholdt julefrokost. 
Sidste år grundet Corona. 
Der undersøges med dato 22 april eller d 30 april om alle kan deltage 
 
Nyt fra. Almenbo  
Arbejdes weekend for hovedbestyrelsen 
Der arbejdes med visioner for femtiden i Almenbo.  
Bedre service. Hvordan er det at bo i Almenbo. I form af grøn energi. Og mere klima 
bevidsthed.  
 
 
 



Nye medarbejdere  
Steffen - Ejendomsfunktionær  
Tina - udledningen.  
 
Afdelingsmøde i afd. 53.  
Sandkåsvej i Aarhus v som er Almenbo helt nye ungdomsboliger Af 112 stk. første afdelings 
møde har nu været afholdt. Der blev valgt en bestyrelse 
 
Kredsvalg møde i kreds 5  
Vicky skal til kredsvalg møde torsdag. D 31/3 
BL er delt op i 5 kredse.   
kreds 5 er kun Aarhus omegnen  
Alle boligforeninger har 1 medlem i bestyrelsen i 5 kreds 
Almenbos repræsentant er Chris. Vicky er suppleant til Chris. 
 
Evt.  
Intet.  
 
Næste møde D. 25/04-2022 
 
 


