
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET 

 

Tirsdag den 11. oktober 2022 

       Mødelokalet i administrations bygning 

Frydenlunds Alle 8 

Afdeling 14 Frydenlund 
8210 Århus V 

 

  Tilstede       Afbud     

Benny Geer       Hanne Rasmussen               

Josefine Falk Olesen     

Jan Pagh 

Peter Mathiesen                                                                    Fraværende 

Karin Hansen  

         

                 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra september godkendt 

 

 

2. Godkendelse af referat fra beboermødet 

 

Referat fra beboermødet godkendt 

 

 

3. Opfølgning på beboermødet 

 

Bestyrelsen bliver fortsat ledet af Benny. 

Valgt af repræsentanter til Repræsentantskabet. 

Benny, Josefine & Karin blev valgt. 

 

Beboerforslag: 

1 – Vinduespolering 

Forslaget blev nedstemt. Inden næste beboermøde undersøges pris for 2 gange polering om året. 

 

2 – juletræ/lys på vores græsplæner 

Forslaget blev trukket. Tages op detaljeret på næste beboermøde. 

 

3 - optimering af grillstederne 

Forslaget blev trukket. Ved henvendelse til ejendomsfunktionærene er det muligt at få grillstederne 

bragt i orden. 

 

4 – legepladser 

Der bliver nedsat et legepladsudvalg til undersøge sagen nærmere. 

Udvalget består af Josefine & Derya. 

 

5 - husdyrsreglementet 

Forslaget om ændring af husdyrsreglementer, således at overnatning af besøgsdyr er tilladt op til 2 

nætter blev sendt til afstemning. 

Forslaget blev nedstemt. 



 

6 -  Fibernet 

Forslag om urafstemning blev enstemmingt vedtaget. 

4. Nyt fra administrationen 

 

Direktør Steffen Espersen holder 25 års jubilæum torsdag d. 13/10 kl. 14-17 i administrations 

bygningen. 

 

OBS: Referater fra bestyrelses- og beboermøder vil fremover ikke blive sendt ud per mail eller post, 

men forefindes på boligforeningens hjemmeside. 

 

 

5. Afdelingssager 

 

Det er ved at blive indhentet tilbud fra installatører af solceller, én enkelt har orienteret om mulig 

besparelse på et anlæg. 

 

Der holder trailere på parkeringsarealerne i længere tid, særligt ved musvågevej. Det er ikke tilladt 

at have trailere holdene på parkeringsarealet. 

Ejere bliver varslet om at flytte dem, og hvis ejere ikke agere eller hvis ejerne ikke kendes 

overdrages sagerne til politiet. 

 

Blomsterbede mellem administrationen og blok 26/27. Farvevalg og placering er blevet vedtaget og 

gartneren sætter arbejdet i gang. Grunden den sene tid på året startes der med hækbeplantning. 

 

 

6. Eventuelt 

 

Beplantningen langs Frydenlunds Allé er vokset op og omkring lamperne langs vejen, således at det 

er meget mørkt. 

Dette er et anlæggende for kommune, og hører ikke under denne afdeling. 

Det opfordres at man kontakter kommune, om at det er på tide af beskære træerne langs vejen. 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde tirsdag den 8. november kl. 19 

 

 

 
 

 

Referat Peter 

 

 

 

 

 


