
Bestyrelsesmøde i afd.12 

Torsdag den 2/6-2022 kl. 18:00 

Tilstede: 

Bent, Claus, Maria, Jytte 

Dagsorden: 

1: Opfølgning fra sidste møde 

Punkter fra rundgangen:  

Flugtveje i kælderen: Er stadig ikke lavet, Bent tager kontakt til Gordon 

Kamera i fuglekassen: Det bliver 10.000 kr. max for alt. 

Seddel op i vaskeriet: Det er ikke sket, Bent kontakter Gordon 

Elevator i opgangene: Det er vi ikke kommet videre med. 

Dørmåtter lægges på plads efter trappevask: Rene er ikke kommet videre med dette og har ikke meldt 

tilbage. 

Seddel op i opgangen om hvad trappevasken indeholder: Denne er kommet op. 

Dørtelefon: Bent har modtaget tilbud. 11 opgange i alt 213.513 kr. + 112.833 kr. for kælderdører, tilbud 

ligges ved referatet. 

Bord/bækkesæt til foran huset ud mod Holme Møllevej: Vides ikke 

De grønne områder: Dorte og Maria er i gang. 

Nyt skralle stativ til grillpladsen: Er ikke kommet, Bent rykker 

Oprydning i bestyrelseslokalet: Bent har gjort dette og fjerner affaldet. 

 

2: Bordet rundt 

Claus har modtaget mail: 

Hej Claus 

 

Mht elevator: er der mulighed for, at der på et tidspunkt kan blive installeret elevator her. Det ville være så 

godt - ikke bare for mig, tænker jeg. 

 

Mht vaskehuset: jeg vil gerne lige nævne, at der nogle gange er ret snavset i vaskehuset - der ligger også tøj 

rundt omkring - måske er det glemt, jeg ved det ikke. Men det ser rodet ud.  

 

Hilsener fra B 

 

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 

 

Maria: 

Tilbud til den 13.august tur til Djurssommerland pris bus op til 50 personer 5000kr. 295 kr. pr. person til 

indgangen i Djurssommerland. 

 

Maria undersøger om der er en form for egenbetaling og hvor meget dette eventuelt er. 

Bestyrelsen foreslår 150 kr. som egenbetaling, dog er børn fra 0 til 2 år gratis. For personer som ikke bor i 

afd. 12 skal der betales 175kr. 

Maria arbejder videre med dette arrangement. 

 



Maria vil skrive en lille hilsen til alle beboerne om hvem bestyrelsen er og en opfordring til at komme med 

forslag. 

 

Bent: 

Bent har ryddet op i bestyrelseslokalet. 

 

Jytte: 

har ingen ting 

 

3: AlmenBo repræsentantskabsmøde 19.maj 2022 

Bent har været til AlmenBo´s repræsentantskabsmøde og gav et referat fra dette. Regnskab og budget for 

hele AlmenBo.  

Solpaneler blev diskuteret 

Bestyrelsens årsberetning 

Delebiler og lade standere 

 

Næste møde: tirsdag den 21.juni 2022 kl. 18:00 Beboerne er velkomne 

 

 


