
 

Bestyrelses møde D 29/08-2022 

 
Tilstede: Vicky Annette Erika Sigurd 
 
Godkendelse af referat fra 27. juni 2022  
Godkendt  

Brand opsættelser.  
Der har været episoder med flere påsatte brande i vores grønt affaldsbeholdere  
blandt andet i Engskovvænget og Engskovbakken. Politiet har en person i kikkerten og er på sagen. 
Der bliver opsat et bur som ved de andre grønt affaldspladser over for fælleshuset, ved siden af 
den store blå container 

Forslag til beboermøde.  
Vicky tilføjer rettelser til forslagene. 
Solceller der udarbejdes forslag, som kommer med til afdelingsmødet 
el-lade standere – der blev stemt ja til afdelings møde sidste år så der arbejdes på at få opsat lade 
standere snarest.  

Budget 2023.  
Da der fortiden er store omkostninger og stigninger med stort set alt så forslår man fra Almen-Bo´s 
side at vi lader os sige 5,99% hvilket der blev stemt ja til i bestyrelsen det er 2 % ekstra end hvad vi 
er sat til at sige.  

Beboermøde.  
Heidi gennemgår budget til afdelingsmødet. 
Anette skriver referat. 
Erika og Annette afhenter mad + diverse   
 
Gave til Torben 
Torben har sidste arbejdes dag onsdag. D.31. August. Inden han går på efterløn  
Afdelingens Bestyrelsen giver Torben en gave   
  
FB-velkomst  
Standard besked til nye medlemmer.  
Der skal bruges for meget tid på at administrere hvis der skal sendes en standard besked til hvert 
nyt medlem 
  
Puslebord til fælleshus  
Erika spørger ind til om hun må købe nyt pusle bord. 
Der blev besluttet at Erika beder lejer af fælleshus om at erstatte puslebordet  
 
 



 
Forslag om nyt badeværelse  
Der bliver spurgt ind til renovering af badeværelser om man må renovere badeværelserne. Der er 
afsat penge til renovering af badeværelserne i langtidsbudgettet.  
 
Nyt fra Almenbo.  
Weekend seminar afholdes 8 - 9 oktober 
 
Konference for organisationsbestyrelser i Nyborg.  
Vicky tager afsted i weekenden sammen med alle organisations bestyrelser.  

Kredsvalgmøde d. 6. september.  
Ny forman for bl. Samme formand for 5 kreds  
Så der skal vælges ny formand for 5 kreds.  

Evt./Næste møde. 
Afdelingsmøde 15 september 


