
                 Rosenlunden en afdeling under  

 
 
     

Formand        Næstformand     Administrator Fælleshuset 
Helle Gimlinge        Søren Jensen  Karin Dybæk 
Rosenlunden 43        Rosenlunden 5  Rosenlunden 15 

helle@gimlinge.dk        Mobil 72 55 67 34                 karin@dybaek.dk 

Mobil 60 61 17 06    Mobil 40 86 13 25 
  

  
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d. 18.11.20 kl. 18:00 
 
Deltager: Helle Gimlinge (HG), Henrik Nielsen (HN), Søren Jensen (SJ), Henrik Milo (HM), Karin Dybæk (KD) 
Sekretær: KD 
 
Godkendelse af sidste referat er sket over mail.  
 
 

1. Nyt fra Formanden (HG). HG og HM bydes velkommen tilbage af bestyrelsen. HG starter mødet med at 
fortælle om “ Vild med vilje” = Biodiversitet = lave jorden om til en eng. Der vil komme et virtuelt møde med 
beboerne i Jan mdr. mht. biodiversitet og hvilke stykke jord vi evt. kan benytte til det. Der kommer noget om 
emnet i næste nyhedsbrev, som udsendes fredag den 27/11-20. 

 
2. El-stander til el-biler. En Beboer har henvendt sig til bestyrelsen med en forespørgsel om emnet. Bestyrelsen 

er i gang med at undersøge det nærmere. KAB anbefaler vi bruger firmaet Carpow. En el-stander fra det firma 
koster ca. 10.000 kr. Skatteregler skal undersøges nærmere hvis stander skal stå på RL grund. 

 
3. En mulighed er også at el-stander placeres ude i rundkørslen, så kommunen betaler for standerne samt 

vedligeholde dem. Kommunen har lagt ud på deres hjemmeside en forespørgsel om der er nogle firmaer der 
kan tilbyde plads til el-stander. Forslag er sendt til formanden for Vallensbæk Boligselskab Katja Lindblad der 
vil tage det med på næste Styringsmøde i dec. mdr. 

 
4. Fælleshuset: regler for udlejning strammes op da aflevering af fælleshus efter udlejning ikke er godt nok. 

Nyt fra driften (HM): der har været 6 flytninger siden sidst. Nogle beboere har problemer med manglende      
varme i radiatorer og fugt i lejligheder. HM ridser gode råd om udluftninger op og disse gode råd vil blive ridset 
op igen i kommende nyhedsbrev. 

 
5. Rundkørslen: Beplantningen skulle være færdig nu og vi må afvente til foråret og danne et overblik over den 

nye rundkørsel. 
 

6. Døre/vinduer: vi afventer at vi atter må afholde afdelingsmøde så bestyrelsen kan præsentere beboerne for 
budget, så der kan tages en beslutning, om der forsættes med indhentning af tilbud på entreprisen. 

  
 
 
HM tænder juletræet ude på den store græsplæne d. 27.11.20 samt sætter lys op diverse steder. Det glæder vi 
os til.  
 
RL har 30-års jubilæum d. 01.06.21 skal vi fejre det. 
 
Næste nyhedsbrev udkommer i starten af det mdr. HG finpudser det lige. 
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