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Bestyrelsesmøde i afd. 44. på Ranunkelvej    
Mandag  den 26. september 2022 kl.18.30    

 
Deltager Bestyrelse: Heidi Christensen, Heinrich Pedersen, Susanne Jensen 

Deltager Supleanter: Jytte Bay   
Afbud:                                                      

                 Referent : Jytte/Susanne 
Referat  : 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde : Godkendt  
2. Modtaget Post og Mails: weekend Kursus for afdelingsbestyrelser, vi deltager 

ikke, spørge skema undersøgelse omkring El-ladestanner. 
3. Orientering om løbende interne regnskab. Heinrich: Der har ikke været noget. 

Heidi fik 2500 kr. på Almenbo til afdelingsmødet, Heidi afregnede med Henriette 
dagen efter. 

4. Evaluering af ordinær afdelingsmøde 5. september: Afdelings mødet foregik i god 
orden, pænt frem møde. El-ladestanner blev vedtaget. Heidi kontakter Mogens 
omkring i værksættelse af arbejdet. Beboerne har svært ved at læse referatet fra 
afdelingsmødet, det er for småt, Heidi hænge referatet op i Word format. 
Beboerne i afd. 26 skal ikke have mails fra Boligforeningen, de skal være i 
papirform. 

5. Orintering møde 20. september med Mogens Thulesen omkring 
gartneraftale/udendørs område : Der havde jo været afdelings møder, så 
gartneren havde haft travlt i Sabro. Der så pænt ud på det tidspunkt.  Hækkene 
skal klippes en gang om året. Nygaard skal feje en gang om måneden, det sker jo 
ikke , ofte fejer Frank det. Heidi afventer svar på klagen til kommunen, det kan 
tage lang tid. Samt hvordan vinter aftalen forløber 

6. Aktivitetsudvalg: Julefrokost: Jytte fortæller at afdelingsbestyrelsen plejer at holde 
julefrokost for aktivitets udvalget, så holder aktivitetsudvalget fælles julefrokost, 
samt en julefrokost for alle beboer. Bestyrelsen indkøber schokolade til aktivitets 
udvalget. Det lød voldsomt. Vi bliver enige om Heidi snakker med Bruno, og 
kontakter Henriette Vestergaard omkring økonomi til julefrokost og julegaver. 

7. Fastsættelse af dato til næste bestyrelsesmøde.  Mandag 24. oktober. 

8. Eventuelt : På grund af de stigende El og varmepriser vil vi hæve leje af huset fra 
300 kr. til 400 kr. samt leje af værelse fra 50 kr. til 100 kr. Heidi kontakter 
Henriette Vestergaard for at få papierne rettet til  
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Beboer i afd. 44 kan kontakte formand Heidi Christensen, 71 på telefon 26431996 inden bestyrelsesmødet med forslag samt med  
evt. klager 

  
                                                               

                                                 
                                                                                                                    Hilsen Heidi Christensen 

  


