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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 08.02.21 

 

Deltager; Helle Gimlinge (HG), Henrik Milo (HM), Henrik Nielsen (HN); Søren Jensen (SJ), Karin 

Dybæk (KD) 

 

Mødet er hurtigt indkaldt så derfor ingen dagsorden men vi havde brug for at samles og vende de 

forskellige emner i disse Coronatider. 

 

1) Biodiversitet i Rosenlunden; HG starter mødet med at fortælle og opsummere omkring 

biodiversitet og KAB’s signaturprojekt Vild Med Vilje.  Sidste år i maj måned fyldte KAB 100 år og 

derfor vil KAB gerne uddele gaver. Gaver der gavner og vil glæde alle beboere i KAB-

fællesskabet. Rosenlunden vil formodeligt modtage et insekthotel. Bestyrelsen vil sammen med 

driften gå i tænkeboks om hvor det bedste sted for insekthotellet bør være. Beboerne må meget 

gerne komme med ønsker og ideer til projekt Vild Med Vilje. 
 

2) EL stander; Kommunen har lagt ud til boligselskaber, grundejerforeninger samt firmaer om de 

kan tilbyde pladser til stander. Bestyrelsens tanker er at det ikke er nogen god ide at få stander 

ind på RL matrikel da der så vil skabe øget trafik af udefra kommende. Det vil samtidig gøre at el 

stander vil spæde 1-2 p pladser. Bestyrelsen mener at vi bør lave en arbejdsgruppe af beboer i 

RL der kan undersøge mulighederne omkring placering og hvem betaler for opsætning af stander 

og lign. Arbejdsgruppen bør referere til bestyrelsen om hvilke udvikling der er i gruppen 
 

 

3) Nye vinduer/døre; Styregruppen/Bestyrelsen kan ikke arbejde videre med sagen før vi har haft et 

afdelingsmøde med beboerne for der forlægges budget og afstemning herom. Problemet lige nu 

er at reservedele/stangsystem til de nuværende vindruer er svært at få fat i når de går i stykker.  
 

4) Kalender for udlejning af fælleshuset; Bestyrelsen arbejder på at få lagt en kalender på vores  

hjemmeside så beboerne kan se om fælleshuset er ledigt på en bestemt dato. Beboerne kan ikke 

booke i kalenderen men blot se om det er ledigt. Bestyrelsen afventer svar og HG vil rykke for det 

5) Nyhedsbrevet; Bliver kort denne gang grundet Corona 
 
 

6) Nyt fra Driftsleder HM; Der har siden 1/1-21 været 3 indflytninger. HM fortæller endvidere at der 

har været et samlet fald i vand og varmeforbrug i 2020 på 8% mindre vand og 19% mindre på 

varmeafregning. 
 

7) Rundkørslen; Vi rundede lige udseende på vores kære rundkørsel og vi må sige at det ikke ser 

særligt kønt ud lige nu. Vi må håbe at den vinder hen over sommeren hvor det hele får lov at 

vokse sig kønt. Bestyrelsen og ejerforeningerne havde ikke nogen stor indflydelse på 

beslutningerne trods vi blev invitereret til et ad hoc møde ude i rundkørslen. Kommunen har 

bestemt og betalt 
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