
Rosenlunden en afdeling under  

Administreres af 
C1 Restricted 

 

 
 

 

Referat af afdelingens bestyrelsesmøde den 17. september 2019 kl. 17 
 

Til stede var:  
Helle (HG), Henrik (HM), Henrik (HNN), Karin (KD) samt Nicole (NM)  

Afbud fra:  
Søren (SFJ) 

Sekretær:  
NM 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde sker pr. mail. 

 
Meddelelser fra formanden v/HG: 

  
Afdelingsmøde den 12. september 2019 kl. 19 

 Referat 

 Referatet blev gennemgået og tilrettet 
 Nye opgaver og andet 

Efterårs nyhedsbrev 
 

Ny fra OB 
Vi har fået den glædelige nyhed fra OB om, at vi har fået bevilget kr. 481.000 fra 

boligselskabet til dækning af skimmelsvampsagerne. Vi har endvidere fået kr. 50.000 
til undersøgelse af grundvand, så eventuelle fremtidige skimmelsvampsager undgås. 

 
Meddelelser fra Kassérer v/HG & HM:  

 
Der er brugt kr. 1.600 på sandwich til afdelingsmødet. 

 
Samlet kassebeholdning på konti nr.: 

119-4001 Rådighedsbeløb: kr. 7.833 

119-3000 og 119-200 Fest/hygge og beboermøder: kr. 1.100 
119-8131 Gaver/Blomster: kr. 800 

 
Meddelelser fra driftslederen v/HM: 

 
Ind og udflytninger 

HM oplyste, at der har været 4 udflytninger. Der er 2 ungdomsboliger ledige. 
Der er store udfordringer med udlejning af opsagte lejligheder. Der går for lang tid 

inden de sættes i udbud. OB er nu sat på sagen. 
 

Lidt om driften sommeren over 
Der har været meget travlt. 
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Rosenlunden en afdeling under  

Administreres af 
C1 Restricted 

 

 
 

 

Gennemgang af nye skemaer til overblik over arbejdet 
HM gennemgik de nye skemaer. 

 
Der har været 12 sager om, ikke at overholde husordenen. 

 
HM er ved at indhente tilbud på udlicitering af vaskeriet. 

 
HM skal afholde møde med firmaer omkring udskiftning af døre og vinduer. 

 
HM kontakter firmaet, der renser tagrender omkring muligheden om at rense 

tagrender, hvis der sættes duesikring op. Prisen på duesikring er pr. løbende meter, 
kr. 120.  

 
Orientering om fælleshuset v/KD: 

 

Lysdæmper i fælleshuset 
Er blevet udskiftet. 

 
Som overnatningsmulighed 

Sagen er lukket. Der er ikke nogle der har kommenteret sagen yderligere efter 
udregning af omkostningerne for ombygning som overnatningsmulighed. 

 
Fælleshusets fremtid 

Fortsætter uændret med samme pris på lejen. 
 

Orientering om begivenheder i RL v/HN: 
 

Der er afleveret en buket til RL10 som tak for hjælpen i forbindelse med 
skimmelsvampsag. 

 

Evt.:  
 

 
 

 
 

Ref. Nicole Montel 
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