
 Referat 
Afdeling 13 & 30                                  Afdelingsbestyrelsesmøde 

Mødedato: Tirsdag 2/3 2021 - ONLINE møde 
Deltagere: Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen, Betina Sonne, Lene G Andersen, Connie 

Boeriis  
Fraværende: - 
 
 
Da det var et online møde blev der kun behandlet “akutte” sager. 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde 
- ingen kommentarer 
 
 

2. Nyt fra AlmenBo 
- AlmenBo har lavet en ny info ophængt om Corona tiltag/henstillinger. Disse er ophængt i 
opgangene og kan også ses på AlmenBos hjemmeside. 
 
 

3. Nyt fra/om afdelingen 
- Trappevask, der er ikke helt tilfredshed med dette. Administrationen tager kontakt til 
rengøringsfirmaet. 
 
- Rundgang 2021 
Dato for rundgang meldes ud. Der må kun deltage en fra bestyrelsen. Kom med input til 
Hans i løbet af uge 9, og senest søndag d. 7/3 2021. 
Hans laver derefter en samlet oversigt som sendes til bestyrelsen, før det videresendes til 
Administrationen. 
 
- Rotter  
Det er konstateret at der er rotter i kloakkerne. Der er iværksat tiltag til at få problemet 
elimineret 
 
- Tag og vinduer 
Nyt tag og vinduer bliver i 2023 da der ikke er penge nok på kontoen før denne dato 
 
 

4. Igangværende sager 
 
- Maling af kælder 
Der er kommet tilbud på maling af Hobbyrum, men vi har ikke fået svar på vores spørgsmål 
fra sidste møde ligesom der ikke er afklaret hvorfor det skal ske nu når det ifølge 
langtidsplanen først skal ske i 2027. 
Hans følger op med administrationen 
 
- Vaskehusstider 
Reglerne i vaskehuset stemmer ikke overens med reglerne som er ophængt. 
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Vaskesystemet tilrettet så det passer med reglerne. 
Jens sørger for dette. 
 
 

5. Eventuelt 
Problem med at skrald/storskrald stilles ved de nedgravede containere ved blok H. 
Der sendes info ud om at storskrald skal ned på storskraldspladsen. 
Hans kontakter gårdmændene vedr. dette. 
 
 

6. Næste møde 
Tirsdag d. 6/4 2021 
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