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Bestyrelsesmøde i afd. 44. på Ranunkelvej    
Mandag  den 28. november 2022 kl.18.30    

 
Deltager Bestyrelse: Heidi Christensen, Heinrich Pedersen, Susanne Jensen 

Deltager Suppleanter: Jytte Bay   
Afbud:     

Referent:  Heidi Christensen                                              
                   

Referat/Dagsorden : 
 

1. klager over mangelfuldt referat fra beboer samt manglende referat hjemmeside: Referat kan 
ikke godkendes, da et par beboer har klaget over referater er mangelfulde. Samt at der er to 
referater som ikke er lagt på Almenbos hjemmeside. Det er lovpligtig at offentliggøre referater 
i vaskehus/beboerhus eller boligforeningens hjemmeside. Afdeling 44 har bestem at referat 
lægges ud på Almenbos hjemmeside. Formanden sender filen til Almenbo. Det er et 
beslutningsreferat. Man behøver ikke offentliggøre dagsorden. Den bliver ikke hængt op før 
mødet. Da der ofte sker ændringer i sidste øjeblik, eller der er ting man ikke fører til referats. 
Grundet klager, skriver Heidi referat, indtil Susanne Jensen er kommet ind i 
bestyrelsesarbejdet, hun er ny i bestyrelsen. Vi håber at beboerne vil tage hensyn til at det er 
en ny bestyrelse, der er valgt i 2022. 

2. Modtaget Post og Mails: Post fra Sofia Irons: Jul i Friheden, Information fra Almenbo. 
 Information fra Almenbo omkring Stofa og Antenneforening Aarhus. De berørte afdelinger vil 
høre nærmer fra Almenbo. Afdeling 44. er ikke berørt af aftalen omkring Stofa og 
Antenneforening Aarhus. Vi vælger selv TV og internetudbyder.  

3. Orientering om løbende interne regnskab: Det er løbende i efteråret blevet revideret og 
godkendt af Henriette Vestergaard på Almenbo. Det var en fejl, Heidi bestilte penge på 
boligforeningen til afdelingsmødet. Det er kun Heinrich som er kasser der bestiller penge på 
boligforeningen.  

4. Dato nytårskur: Nytårs kur bliver 6. januar kl. 14.00. Heidi laver skrivelse, Heidi har fået alle 
Brunos filer omkring afdeling 44. Susanne omdeler indbydelse og køber ind til nytårskur.  

5. Evt. nyt fra Aktivitetsudvalg: Aktivitets udvalget har holdt en god julefrokost 25. november. 
Godt tidspunkt. God mad fra brugsen. Bruno spillede rigtig god harmonika musik for os.  

6. Hjerte starter Trygfonden: Afdeling 44. er blevet godkendt som fadder fore en hjertestarter fra 
Trygfonden. Vi skal afholde udgiften til vedligehold, strøm og forsikring. Vi skal finde 6 
personer til at stå for vedligehold af hjerte starter. Vi skal kontroller at den virker. Alle 6 
personer skal på kursus, som afd. 44 også skal betale. Heidi hører nærmer omkring kursus og 
hjerte starter. Hjertestarteren vil blive leveret , når alle 6 har været på kursus i løbet af 3-4 
måneder, måske lidt længere tid.  

7. Fastsættelse af dato til næste bestyrelsesmøde.: mandag 23 januar 2023 kl. 18.30. Aktivitets 
udvalget vil blive inviteret med til første del af mødet. Hvor vi vil snakke jubilæumsfest, have 
fastsat dato. Hvordan festen skal foregå samt hvor. Heidi laver en lille seddel og smider 
aktivitetsudvalgets postkasser. 



Side 2 

 

8. Eventuelt. Heidi Rykke Mogens vedr. El-ladestanner 
 

Beboer i afd. 44 kan kontakte formand Heidi Christensen, 71 på telefon 26431996  med forslag samt evt. 
klager 

  
                                                               

                                                 

                                                                                                                    
  


