
Referat af bestyrelsesmøde, Almenbo afd 36. TIRSDAG DEN 7/3-2023. Kl 19:30, i 

Fælleshuset.  

Referent: Karina. 

Tilstede: Anni, Rikke, Vita og Karina 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Den er godkendt af alle 

 

 

2. Godkendelse af det seneste referat 

Det er godkendt af alle  

 

 

3. Nyt fra administrationen. 

 

Punkter fra det seneste møde. 

Svar på mail, ang ventilation:Vi arbejder videre med det, for at få et bedre indeklima.  Vi 

tager det med på rundgang i forhold  til priser, og muligheder for forbedring af vores 

indeklima.  

Nyhedsbrev og referat  kommer på opslagstavlen ved vaskehuset  

P plads maling/opstribning det bliver gjort til foråret. OBS kryds på IKKE p pladser 

RUNDGANG.  

Hvad vil vi have med ? Rottesikring/ skadedyr indeklima  

Hegn ud til stigen hvem skal sætte det op ? Basketnet  

Køkkener 

 

4. Økonomi 

Fastelavnsregnskab er fremvist og godkendt.  

Kontokort 4.kvartal 2022. Fremvist.  

 

 

 

5. Nyt fra bestyrelsen 

Beboerhenvendelse ang. hegn mod stien ved 292. vi tager det med på rundgang, og høre 

om det muligt med  et levnende hegn indenfor vores økonomiskeramme.  

 

Køkkener:  vi tager det med på rundgang,  hvordan gør man? Kan vi få nogen ud ? Hvordan 

ser ud med betaling : penge på langtidsplanlægning kombineret med egenbetaling?  

 

Nye køkkener i lejlighederne vi arbejder videre  

 

Køkkenudvalg. Alle i bestyrelsen.  

 

    

Velkomstbrev til nye beboere. 

Det er blevet redigeret.  



Vi vil give alle nye beboere ét, ved indflytning  

 

Årshjul, med mødedatoer/tidspunkter 

Er blevet tilsendt til alle  

 

6. Fælleshus/gæsteværelse   

Internet i Fælleshuset: V 

i afventer hvornår vi får net.  

Det undersøges om vi kan få rengjort og behandlet gulvet i fælleslokalet 

 

Tv gæsteværelse  

 Anni undersøger priser og muligheder. 

Fælleslokale. Karina undersøger muligheder for skærm/lyd. 

 

7. Vaskehuset. 

Det er vigtigt ALLE respektere andres vasketid og ikke tager tøjet ud før end tiden er 

udløbet. Brug evt de laminerede skilte 

HUSK DIT TØJ EFTER ENDT VASKETID 

 

 

8. Drift team. 

Internet til fælleshuset.  

De arbejder på sagen, så vi snart har net.  

 

9. EVT 

Intet 

 

10. Referatet gennemgåes 

 

NÆSTE MØDE ER TIRSDAG DEN 11/4. KL 19:00, I FÆLLESHUSET:-) 


