
 

 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Afd. 32 den 31/10-22 kl. 19.00 
 
Til stede: Vicky, Erika, Helene, Mikkel og Annette. 
Fraværende: Ingen 
 
 
1. Referater 

1.1 Godkendelse af referat fra 26. september 2022 
Godkendt. 

 
2. Afdelingssager. 

 
2.1 Overskydende affaldsposer. 
Vi har 300 ruller 25 liters og 50 ruller 30 liters til overs. 
Alle de overskydende poser anvender gårdmændene ved nyindflytninger og i gæsteværelset. 
 
2.2 P-pladser 
De nyetablerede p-pladser er endnu ikke helt færdige. Kun asfalt mellem bed og fliser mangler. 
 
2.3 Plankeværk 
Der er sat 20 fag plankeværk op i år. 
 
2.4 Pumpe til dør v/vaskeri 
Døren er ikke en branddør. Pumpen blevet reguleret umiddelbart efter afdelingsmødet, så den 
ikke er så stram. 
 
2.5 Fældning af træer 
Gartneren er gået i gang med at fælde træer, som står for tæt eller er placeret for tæt ved 
bygninger. 
 
2.6 Indkøb af de sidste skilte 
Der er blevet skiftet flere skilte til parkeringspladserne, så de fremover fremtræder ens. 
 
2.7 Julebelysning 
På grund af energikrisen besluttede et flertal i bestyrelsen, at julebelysningen ikke tændes i år. 
 
2.8 Svaleskab til fælleshus 
Det eksisterende køleskab til at nedkøle drikkevarer er for gammelt og lukker ikke ordentligt. 
Bestyrelsen beslutter at købe et nyt køle-svaleskab, som skal være venstrehængt. 
 
2.9 Vild med vilje 
Vild med vilje, hvis det skal laves rigtigt, er meget dyrt og vedligeholdelseskrævende. Derfor 
beslutter bestyrelsen ikke at arbejde videre med vild med vilje. 
  
2.10 Indkaldelse til fællesmøde 
Irene fra Lauritshøj har sendt bestyrelsen et forslag om, at afdelingerne i Skødstrup holder et 
fællesmøde. Datoforslag (modtaget efter bestyrelsesmødet): 23. januar 2023. Inviteret er 
Skødstrupbakken, Stationsvangen og Hjelmagerparken. 
 
2.11 Evaluering af weekendtur 
Den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse viste, at deltagerne var godt tilfredse med 
arrangementet. Der var tilfredshed med det faglige indhold, og festen var også god. Almenbos 
kursus- og oplysningsudvalg påtænker derfor at gentage arrangementet en anden gang. 
 



 

 

 
3. Nyt fra AlmenBo. 
 

3.1 Ny medarbejder 
En medarbejder fra Udlejningen har sagt op. En ny medarbejder starter 1. november 2022. 
 
3.2 Steffens 25-års-jubilæum 
Vicky og Erika deltog i Steffens jubilæum. Afdelingen gav en gavekurv. 
 
 

4. Evt./Næste møde 
 

4.1. Næste møde d. 28. november 2022 kl. 19.00 
 
4.2 Gulvet i fælleshuset trænger til en rensning og politur. Det vil koste 8.500 kr. Hvis gulvet 
bliver renset, kan gulvet formentlig reddes. Vi tager punktet op på første møde i 2023.  
 
4.3 Nye bøjler, elkedel og et køkkenur er blevet indkøbt til fælleshuset. 
 
 
 


