
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 1 juni. 

 

1. Nyt fra Claus og Conni. 
2. Info omkring udskiftning af vinduer og døre.  
3. Vaskeri og hjertestarter. 
4. Råderet/ råderetskatalog 
5. Løse katte og hunde. 
6. Dato for afdelingsmøde august 2022? 
7. Forslag fra bestyrelsen. 

 
Ad. 1. Intet nyt fra Claus. Conni gjorde opmærksom på at der er en beboer der har taget initiativ til at 
afholde et loppemarked i afdelingen. Det er den 4/9 2022 og der hænger sedler i montrene og i vaskehuset. 
Sidste sommer var der beboere der tog initiativ til at kalde sammen til grill aftener, a la jeg tænder grillen, i 
nordgården elller sydgården, kom og være med. Et virkeligt godt tiltag og vi håber at der er nogen der vil 
tage det op igen i år. Kul er på afdelingens regning. 
 
Ad. 2. Vi arbejder videre på en fremrykning af udskiftning af vinduer og døre og måske kan det ske i 2023. 
Der er flere gode grunde til at vi arbejder med at fremskynder det projekt. Blandt andet er det svært at få 
reservedele til reparation og vi betaler dyre minusrenter af vores opsparede midler. 
Der vil komme mere information på vores kommende afdelingsmøde. 
 
Ad. 3. Efter lidt start vanskeligheder, køre vaskeriet nu fint. Der er ældre beboere som synes det er lidt 

svært at finde ud af, så tilbyd gerne nabohjælp       Hjertestarteren hænger på højre side af vaskehusdøren. 
Den er desværre endnu ikke registret på hjertestarter. dk. Claus rykker Alexander igen. 
 
Ad. 4. Boligforeningen opfordrer til at lave et såkaldt råderetskatalog, som skal ligge på vores hjemmeside. 
Råderetskataloget er en oversigt over de forbedringer/ forandringer, man som lejer må foretage udvendig. 
Kataloget skal vedtages på et afdelingsmøde, men vi når det ikke her i 2022. 
 
Ad. 5. Vi ser desværre løse katte og hunde som ikke føres i snor, i vores afdeling. Vi vil på det venligste 
understrege at det kun er tilladt at holde indekat og at hunde skal være i snor. Se iøvrigt 
husordensreglementet. 
 
Ad. 6. Afdelingsmødet i år bliver afholdt den 25 august 2022 kl. 19.00 i fælleshuset. 
Næste bestyrelsesmøde er den 9 august 2022 
 

God sommer til alle           
Vh. Bestyrelsen. 
 


