
Bestyrelsesmøde i afd.12 

Mandag den 29/11-2022 kl. 18:00 

Tilstede: 

Bent, Claus, Maria,  

Dagsorden: 

 

1: Opfølgning fra sidste møde 

Dørtelefon: 

Bent søger for at der kommer en fra Kemp & Lauritzen og forklarer hvad de enkelte tilbud dækker. 

Bent søger for dette til vores næste møde som er tirsdag den 1.november 2022 kl. 18:00 

Der er to tilbud et på 238.860,00 kr. ekskl. Moms der kræver telefon og et på 341.664,00 kr. ekskl. Moms som ikke 

kræver telefon. 

Tommy og Thomas fra Kemp & Lauritzen er her for at fortælle om de dørtelefoner vi har fået tilbud på. 

Tilbuddet til 341.664 kr. ligner det vi har i dag, men med video og kan bruge de kabler der er i dag. Der skal dog 

indhentes et nyt tilbud, da tilbuddet er udløbet. 

Tilbuddet til 238.860 kr. Dette er et App baseret anlæg og det er vi bekymret over om vores ældre beboer kan finde 

ud af bruge anlægget. 

Bestyrelsen summer et par dage over hvad vi har fået af vide, hvor efter at vi tager beslutning. Vi mødet kort torsdag 

den 10.november kl. 18:00 

Der er kommet nyt tilbud fra Kemp & Lauritzen på 359.547 kr. eks. Moms. 

Rene vores inspektør har kommet i tanker om at når beløbet er så stort, så skal der indhentes tilbud fra 2 firmaer, da 

vi ikke har modtaget det andet tilbud endnu, kan vi desværre ikke tage beslutning i dag. Vi har dog besluttet at det 

skal denne type, system vi vil have. 

 

2: Bordet rundt 

Maria: Laver opslag om at dørene skal holdes lukket, de er lavet men er ikke sat op endnu. 

Weekend med boligforeningen, det var rigtig godt og meget inspirerende. Det var for alle bestyrelser i AlmenBo. 

Vi er inviteret til fælles bestyrelsesmøde for afdelingerne i Viby. Tirsdag den 8.november 2022 kl. 19:00 i 

Fælleslokalerne Neptunvej 48 kld. Maria deltog og hun har modtager referat. 

Bent: ingen ting 

Claus: ingen ting 

 

4: Nyt fast punkt på dagsorden tjek af afdelings mail: 

Der er ikke kommet nogen mail. 

 

Næste møde tirsdag den 13.december 2022 kl. 18:00 Her mødes vi for at tage beslutning om dørtelefon system. 

 


