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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 23.03.21 

 

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

Dybæk (KD) 

 

Godkendelse af sidste mødereferat er sket pr. Mail og er sket før det fremlægges nogen steder. 

 

Meddelelser fra formanden v/HG: 

 

- Minder om vores Virtuelt møde med Rosenlundens beboer d. 13.04.21 kl. 17. Emnet er EL- stander 

samt Biodiversitet - Vild med Vilje. Det bliver spændende hvor mange beboer der har mulighed for 

at deltage 

 

- KAB tilbyder Kursus til bestyrelser. HG påtænker at tilmelde sig kursus i vedligeholdelse af vores 

hjemmeside. KD vil også gerne med på det kursus 

 

- Projekt nye døre og vinduer afventer vi stadig at der kan afholdes afdelingsmøde hvor der kan 

stemmes om budget  

 

- Vi påtænker at afholde 2 afdelingsmøder. Et hvor vi tager emnet vinduer/døre og et møde hvor vi 

gennemgår budget og valg af repræsentanter samt finde en ny suppleant  

 

- HG minder om budgetmøde med KAB d. 18.05.21 

 

- Udlejningsreglerne i VB tages op da 2 beboer ønsker at bytte boliger. Dette kan dog ikke lade sig 

gøre da den ene ikke har boet 3 år i RL endnu. Desværre var papirarbejdet sat igang inden man 

opdagede det med de 3 år. Beboerne var endvidere sat det i udsigt. Bestyrelsen ønsker at det 

bliver lavet om til 2 år for både intern flytning samt byttelejlighed. HG vil tage sagen op i OB 

 

- Vi gennemlæser vores husorden, vedligeholdelsesregler, råderetskatalog ude/inde samt 

installationsret en af gangen over tid. Radiator sagen tages med Sus 

 

 

Meddelelser fra Kasser v/HG & HM: 

 

Økonomi; Der er sparet fint på vandforbruget alle steder og økonomien ser fin ud. 

 

Driften; der har været 2 indflytninger i ungdomsboligerne, 1 udflytning og en vandskade 

 D.29.03.21 kommer gartner og skraber græs af mhp biodiversitet 

 

Orientering om fælleshuset v/KD: 

Der er nu lavet en fin kalender på vores hjemmeside hvor beboer kan se om fælleshuset er ledigt 

men der kan IKKE bookes fra denne side. Der skal stadig tages kontakt til HM ved udlejning  
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