
Bestyrelsesmøde i afd. 12 

Torsdag den 7/4-2022 kl. 18:30 

 

Tilstede: Claus, Bent, Maria, Jytte 

 

Dagsorden: 

1.:  Opfølgning fra sidste møde den 22/3-2022 
Bent har ikke fået undersøgt noget endnu, Bent vil snakke med administrationen først. 
Maria er i gang, er ved at finde ud af transport ved Østjysk Turistbusser, de har 
pakkeløsninger til Djurs Sommerland. 
Trappevask Dette har Bent ikke nået. 

2.:  Bordet rundt 
Claus har fået udskiftet Routeren til den nyeste uden beregning. Printer virker og Bestyrelses  
PC er ved at blive opdateret. Der er oprettet en E-mail til bestyrelsens PC: 
almenbo.bestyrelsen.afd.12@gmail.com  
Alle referater bliver udsendt i PDF filformat fremover, da der er nogle der ikke har Word 
programmet. Referat bliver også printet når mødet er slut. 

 Bent kontakter administrationen for at aftale et møde, hvor vi kan få en gennemgang af alt 
vedrørende afd. 12. Vi har et forslag om 25/4 eller 26/4 eller 28/4 

 Maria forsøger at ændre tidspunktet den 19/4 til om eftermiddagen til en rundgang om de 
grønne områder som bestyrelse synes trænger til en opfriskning.  
Vi var for sent ude for at få vildmarksblomster frø fra kommunen, vi forbereder os til næste 
år. 

 Jytte har haft problemer med sim PC, da hun ikke har Word. 
Udgangen fra kælderen til Rundhøj Allé kan kun åbnes med nøgle, den skal kunne åbnes 
indefra uden nøgle, da det er en flugtvej. 

3.: Bestyrelsen har besluttet, at der skal persienner op i bestyrelsens lokale. Bent søger for 
dette. 

4.: Bestyrelsen vil kikke på legepladsen, vi ved dog godt at dette er meget dyrt. Vi undersøger 
hvad der kan lade sig gøre. 
Branddørene i kælderen skal ses efter, de står næsten altid åben hvilket er farligt hvis der 
opstår brand. Flugtveje skal ses efter. Bent snakker med Gordon. 

5.: Bent søger på papir til printeren. 

6.: Bestyrelsen vil gerne have en kasse med lidt penge i til kontorhold. Maria søger for dette. 

7.: Næste møde torsdag den 28/4 2022 kl. 18:30 

 

Mødet slut kl. 19:30 
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