
Rosenlunden en afdeling under  
 

Administreres af 

 

 

Referat af Afdelingens bestyrelsesmøde den: 24/2-22 kl. 17.00: 

Afbud fra: Ingen 

Sekretær: SFJ 

Godkendelse af sidste mødereferat sker pr. mail og er sket før det fremlægges nogen 

steder. 

 

Meddelelser fra formanden: 
  

Nyt fra OB: 

Der vil den 10. marts 2022 kl. 18.00 blive afholdt kursus i Rosenlundens hjemmeside i vores 

fælleshus for bestyrelser og driften. 

 

Nyt siden sidst: 

 

Døre/vinduer: 

Følgegruppen har afholdt det første indledende møde vedr. nye døre/vinduer. Næste møde vil 

blive afholdt den 1. marts 2022. 

 

Nyhedsbrev: 

Nyhedsbrevet er under udarbejdelse og forventes færdigt i uge 9. 

 

Emner til drøftelse: 

 

Skal vi have set på husorden, vedligeholdsregler, råderetskatalog ude/inde samt 

installationsret. 

Bestyrelsen arbejder på sagen. 

 

Vild med vilje. 

Bestyrelsen har fokus på dette og der vil blive plantet nye blomsterfrø med flere forskellige arter 

og med flere farver ved fælleshuset. 

Insekthotellet vil om ca. 3 uger blive flyttet andet steds hen, da det kun var sat ved Petanquebanen 

midlertidigt, da det først kom sent på året 2021. 

 

Meddelelser om økonomi: 
Kassebeholdning og budget til dato, ser fint ud. 

 

 

 

 

 



Rosenlunden en afdeling under  
 

Administreres af 

 

 

Meddelelser fra driftslederen v/ HM 

 
Ud- og Indflytninger:  

Der har i 2022 været 1 udflytning og 1 indflytning. 

 

Lidt om driften og uventede udfordringer: 

Driften kører fint og der har indtil videre ikke været nogen uforudsete hændelser. Foråret 

planlægges ift. div. arbejder. 

 

Gennemgang af skemaer til overblik over arbejde: 

Skemaet er udfyldt for 2022 og ser overskueligt ud. Dette er gennemgået på dagens møde. 

 

Varme, El og Vand: 

Forbruget kører planmæssigt ift. budgetterne. 

 

Orientering om fælleshuset: 
Der er ved at komme gang i udlejningen af fælleshuset. 

 

Kalender på hjemmesiden: 

Det er bestyrelsens opfattelse af kalenderen kører godt på hjemmesiden og bliver brugt af 

beboerne. 

  

Orientering om begivenheder i RL: 

 

Der er på nuværende tidspunkt ingen begivenheder. 

 

EVT:  

Næste bestyrelsesmøde er den 24. marts 2022.  

 

 

Ref. Søren F. Jensen 

 


