
Bestyrelsesmøde i afd.12 

Torsdag den 7/7-2022 kl. 18:00 

Tilstede: 

Bent, Claus, Maria,  

Dagsorden: 

1: Opfølgning fra sidste møde 

Punkter fra rundgangen:  

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

Kamera i fuglekassen: Det bliver 10.000 kr. max for alt. Claus kikker på dette. 

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

Elevator i opgangene: Det er vi ikke kommet videre med. Bestyrelsen vil arbejde med det til beboermødet i 

september.  

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

tilbage. Dette sker stadig ikke. Bent tager fat i Rene. 

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

afkrydsnings skema og trappevasken er under al kritik. 

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

ligges ved referatet. Bestyrelsen bad om et system med kamera, vi beder administrationen om at komme 

med et nyt tilbud der indeholder kamera. Vi har ikke set noget endnu. 

 

De grønne områder: Dorte og Maria er i gang. Dorte har lavet skitser, disse vedlægges referatet. 

Nyt skralle stativ til grillpladsen: Er ikke kommet, Bent optager opgaven med at lave et stativ. 

 

2: Bordet rundt 

Maria: Der kommer seddel op i opgangene i denne uge om dato for tilmelding til turen til Djurs 

Sommerland og en orienterigen om hvem bestyrelsen er og at vi gerne vil modtage forslag og ideer. 

Prisen for beboer over 16 år er den 175kr. 

Bent: Ældreturen er undervejs, Gert fra Østjysk Budselskab er på sagen. Bent følger op. 

Claus: Køber 3 ks. Øl og 3 ks. vand til Djurs Sommerland turen i Tyskland 

3: Budget 2023. Bestyrelsen ligger op til at huslejen stiger med 4% i 2023 dette for at undgå en stigning på 

ca. 10 % i 2024.  

4: Nye tiltag 

Dette venter vi med til efter sommerferien 

 

Næste møde: tirsdag den 9.august 2022 Kl. 18:00 

 

 


