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Administreres af 

 

 

Referat af Afdelingens bestyrelsesmøde den: 24/3-22 kl. 17.00: 

Afbud fra: Kirsten Pedersen 

Sekretær: SFJ 

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

steder. 

 

Meddelelser fra formanden: 
  

Nyt fra OB: 

OB har været nødsaget til at omorganisere sig, idet fungerende formand af private årsager er trådt 

ud af OB.  

2 andre medlemmer af OB er ligeledes trådt ud af OB på grund af personlige årsager. 

Den egentlige formand Katja, som var på barsel, er derfor på OB mødet trådt ind på sin 

formandspost i OB igen. 

Der vil blive afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 4.4.2022. 

 

Nyt siden sidst: 

 

Døre/vinduer: 

Følgegruppen har afholdt det 2. møde vedr. nye døre/vinduer.  

Det vil den 30.3.2022 vil blive sendt i udbud til 5. entreprenører. 

Den 6.4.2022 vil der blive afholdt entreprenørdag i Rosenlunden. 

Den 26.4.2022 vil der igen blive afholdt møde i følgegruppen. 

 

Hjemmeside/kursus: 

Det var en stor succes og alle tilstedeværende fik udbytte af kurset. 

 

Regnskab 2021: 

Regnskabet for 2021 er gennemgået af Lars Gordon fra KAB, og dette viser et lille overskud på 

1.010,- kr.  

 

Emner til drøftelse: 

 

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

installationsret . 

Bestyrelsen arbejder på sagen. 

 

Carpow. 

Elektrikeren er i gang med at få etableret el til standeren og dette forventes færdigt snarest. 

Der er bestilt skiltning til P-pladserne. 
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Meddelelser om økonomi: 
Kassebeholdning og budget til dato, ser fint ud. 

 

Meddelelser fra driftslederen v/ HM 

 

Ud- og Indflytninger:  

Der har 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. 

Insekthotellet er blevet flyttet af praktiske- skønsmæssige årsager. 

 

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: 

I 2021 var der brugt 9,2 % mindre varme, 33,7 % mindre El og 13,3 % mindre vand i RL.  

 

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

 

Kalender til fælleshuset på hjemmesiden: 

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

beboerne. Bestyrelsen vil dog ikke længere følge op på denne, da det ikke er muligt at følge det til 

ende. 

  

Orientering om begivenheder i RL: 

 

Der er på nuværende tidspunkt ingen begivenheder. 

 

EVT:  
Der er budgetmøde den 19.5.2022. 

Næste bestyrelsesmøde er den 28. april 2022.  

 

 

Ref. Søren F. Jensen 

 


