
Rosenlunden en afdeling under  

Administreres af 

 

 
 

 

Referat af afdelingens bestyrelsesmøde den 19. februar 2019 kl. 17 
 

Til stede var:  
Helle (HG), Søren (SFJ), Henrik (HM), Karin (KD) og Nicole (NM)  

Afbud fra:  
Henrik (HNN) 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde sker pr. mail. 

 
Meddelelser fra formanden v/HG: 

 
Nyt fra OB – Kredskonference 1. – 2. marts 2019 

Ingen deltagelse fra RL p.g.a. ferie. 
  

Nye sager fra beboere: Hund - Fibia 

Der er kommet flere henvendelser fra beboere angående forkerte opkrævninger fra 
Fibia. Fibia beklager fejlene og sørger for skrivelse til beboerne omkring dette. 

 
En beboer har henvendt sig omkring hundeluftning i RL og hvad det medfører. Der vil 

i næste nyhedsbrev blive skrevet om dette og hundeejerne vil blive opfordret til, at 
huske reglerne omkring husdyrhold.  

 
Brug af bestyrelseslokale til overnatning 

Kommunen har været på besøg og givet en vejledning om brug af lokalet. Emnet 
tages op på næste afdelingsmøde. 

  
Meddelelser fra Kassérer v/HG & HM:  

Nyt år, ny pulje penge. 
 

Meddelelser fra driftslederen v/HM: 

 
Ind og udflytninger 

HM oplyste, at der har været 5 indflytninger. 
 

Opgaver i driften 
Udskiftning af varmemålere samt registrering af vandmålere er næsten på plads. Der 

mangler dog 6 lejemål, som forventes ordnet i denne uge. Tømreren har i forbindelse 
med dette, sat inspektionslemme i låge ind til skabet, hvor vandmålere m.m. sidder. 

 
KAB har udviklet nyt system, hvor arbejdsopgaver nu skal registreres. 
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Skimmelsvampsager 
Skimmelsvamp i RL63 er nu afsluttet. 

 
Orientering om fælleshuset v/KD: 

 
Der er ikke noget nyt. 

 
Orientering om begivenheder i RL v/HN: 

 
Der har ikke været nogle begivenheder. 

 
Ad Hoc opgaver v/HG (Igangværende): 

 
Overgået til skema efter OB ønske. 

 

Fokuspunkter v/HG (Venter forude): 
 

Overgået til skema efter OB ønske. 
 

Evt.: 
 

I næste nyhedsbrev (marts 2019) vil beboerne blive orienteret om, at bestyrelsen 
laver tilsyn med RL i forbindelse med husordensager. 

 
 

 
 

Ref. Nicole Montel 
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