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Referat af afdelingens bestyrelsesmøde den 19. februar 2020 kl. 17 

 
Til stede var:  

Helle (HG), Henrik (HM), Søren (SFJ), Karin (KD), Henrik (HNN)   
Sekretær: KD 

  
 

Godkendelse af referat fra sidste møde sker pr. mail. 

 
Meddelelser fra formanden v/HG: 

  
HG minder om budgetmødet med KAB den 5/5-20 kl. 17 samt datoen for næste 

seminar er flyttet til den 19/11-20 
 

VB arbejder på en hjemmeside, hvor hver afdeling får et faneblad. Vi er godt i gang 
med vores ”faneblad” for RL. Der er planer om, at hjemmesiden går i luften indenfor 

de næste par måneder. 
Vi skal have taget billeder af AB og driften. Vi venter med billede indtil det bliver 

bedre vejr og solen skinner, så laver vi et gruppebillede. 
 

Administrator af RL’s hjemmeside bliver HM. 
 

AB er i dialog med kommunen mht. ændring af Blomsterengens rundkørsel.  

Kommunens forslag med sø sten og græsbekymre AB da vi tænker, at der stadig vil 
komme meget ukrudt. AB foreslår bunddække og træer af rødbøg.  

 
Velkomstbrevet til nye beboere har HM lagt et stort arbejde i. Dette blev gennemgået 

og rettet til, så det er klar til at blive udleveret til nye beboere 1/3-20. 
 

RL skal have nye døre/vinduer i 2021. Der er møde den 27/2-20 med rådgiver fra 
KAB. Herefter vil der komme forskellige muligheder, vi skal tage stilling til. Overveje 

større toiletvindue for bedre udluftning. Hvilke type døre/vinduer, sålbænk, 
vindueskarm. Så meget som muligt gerne vedligeholdelsesfrit, dvs. alu udvendigt og 

træ indvendigt, så vi kan fjerne en udgift på ca. kr. 400.000,- hvert 5 år i 
malerarbejde. Der tages stilling til dette på de flg. AB møder. 

 
HG og HM kigger på forårs nyhedsbrevet, der skal sendes ud omkring den 10/3-20. 
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Meddelelser fra driftslederen v/HM: 

 
Økonomi 

Der er kr. 7.300,- tilbage af bestyrelses rådighedsbeløb. 
Vand, varme, el forløber fint. Aflæsning er fortaget start januar og regnskab er lige på 

trapperne til beboerne.  
 

Lidt om driften 
HM oplyste, at der har været 2 ud- og indflytninger.  

 

Drænarbejdet ved alle gavle er i fuld sving. Pga. alt den regn og lerjord besværliggør 
det arbejdet. HM har byggemøde i morgen og vil minde om, at reetableringen bliver 

en stor del af entreprisen, hvis ikke man lægger flere køreplader og passer bedre på 
græsset. 

 
Det nye vaskeri Pay per wash er også kommet op af køre, efter lidt forsinkelse. Det 

fungere fint, når beboerne skal oprette sig som brugere.  
 

Året på planlagt arbejdsskema 
HM gennemgik skemaet og fortæller bland andet, at de 2 bede ved fælleshuset vil 

blive ændret. Grønt udvalget er blevet enige om, at fyrretræerne fælles og der vil 
blive sat prydkirsebærtræer i stedet for, som RL er startet på i en foryngelsesplan.   

 
Orientering om fælleshuset v/KD: 

 

Der har datoer for 2 udlejninger indtil videre. 
 

HM skal fremover stå for lejen/depositum til fælleshuset og har fået en konto fra KAB. 
 

  
Evt.:  

 
  

 
 

Ref. Karin Dybæk Scheef 


