
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET 

 

Tirsdag den 6. september 2022 

       Mødelokalet i administrations bygning 

Frydenlunds Alle 8 

Afdeling 14 Frydenlund 
8210 Århus V 

 

 

  Tilstede       Afbud     

Benny Geer       Jan Pagh               

Josefine Falk Olesen     

Hanne Rasmussen 

Peter Mathiesen                                                                    Fraværende 

Karin Hansen  

         

                 

 

 

 

1.Godkendelse af referat 

Referat fra august godkendt 

 

 

 

2,Nyt fra administrationen 

Administrationen er ved at arrangere en fællestur, mere information kommer senere. 

 

Gårdmandskontoret bliver koblet op på en ny beboer app, mere information kommer til afdelingen 

skal kobles på. 

 

 

 

3.Afdelingssager 

 

Beplantning af grønt mellem administrationen og blok 26/27. Forslag fra gartner er blevet 

godtkendt og BG spørger indtil om gartner kan levere et forslag til sammensætning. 

Ladestationer til elbiler. Grundet en lav tilslutning efter rundspørgning og da offentlige tilskud er 

fjernet, så bliver forslaget rykket til næste år. 

Gårdmandskontoret har ønsket at buske bliver beskåret på altansiden af blokke på spættevej. 

Forslaget er godkendt og bringes videre til gartner. 

Ny type askebæger er blvet valgt, og som prøve opsættes der 7 stk. på musvågevej til at starte med. 

 

 

4.Beboermødet den 13 september 

Beboer forslag 

- Der er kommet et tilbud ind om vinduespolering, inkl. køreplader og lift. Afd. bestyrelsen 

forholder sig neutral overfor forslaget. 

- Juletræ og julelys. Forslaget skal undersøges og bliver uddybet med beboermødet. 

- Optimering af fælles grill. Forslaget skal undersøges og bliver uddybet med beboermødet. 

- Ændring af legepladser i området. Bestyrelsen foreslår at nedsættes et udvalg til at kunne arbejde 



videre med forslaget. 

- Hundepasning. Forslaget skal undersøges og bliver uddybet med beboermødet. 

- Etablering af Fiber. Der arbejdes videre med forslaget. 

 

Josefine sørger for at stå ved døren under mødet og dele stemmesedler ud. 

Peter stiller op som dirigent. 

Hanne sørger for referat. 

 

5. Huset 

Nye 4 personers borde er ved at blive testet, da de gamle var for tunge til at kunne blive flyttet rundt 

med. 

 

 

6.Eventuelt 

Intet nyt under evt. 

 

 

 

 

 

 

Næste møde tirsdag den 4. oktober kl. 19 

 

 

 
 

 

Referat Peter 

 

 

 

 

 


