
Rosenlunden en afdeling under  

 

 

 
 

 

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

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

Afbud fra:  
Henrik (HNN) 

Sekretær:  
NM 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde sker pr. mail. 

 
Meddelelser fra formanden v/HG: 

  
Nye opgaver og andet 

Undersøgelser for at undgå eventuelle fremtidige skimmelsvampsager starter i næste 

uge. 
 

Ekstraordinært afdelingsmøde den 10.12.2019 kl. 17 
Mødet omhandler duesikring og udlicitering af vaskeriet, som der skal stemmes om. 

Invitation til mødet uddeles den 26.11.2019. 
 

Vinter nyhedsbrev 
Uddeles i starten af december 2019.  

 
Nyt fra OB – referat fra mødet den 28.10.2019 

Marianne Vittrup har fået ny stilling i KAB, hvilket betyder at vi har fået Jan Spohr 
som ny kundechef. 

 
VB har vedtaget, at hver afdeling skal have en ny printer, så bl.a. VB’s nyhedsbrev 

kan printes på disse. Det første nyhedsbrevbrev blev printet på Firkløverparkens 

printer og som det er nu, så må VB kompensere dem for udgiften til det. 
 

Da vi bliver presset digitalt og i forhold til besparelser og miljø, så må vejen frem da 
være, at indhente beboernes mail adresser, så de får disse nyhedsbreve samt hver 

enkelt afdelings nyhedsbrev på mail. I Rosenlundens nyhedsbrev har vi igennem det 
sidste års tid opfordret beboerne til at oplyse deres mailadresse til HM og der er hver 

gang beboere, der har vendt tilbage om det. HM vil i UNIK finde yderligere 
mailadresser på beboerne, så de fleste beboere fremover får nyhedsbrevene på mail 

og ikke på papir. 
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Referat fra møde om rundkørsel den 28.10.2019 
KD og NM deltog i mødet, der varede i 25 min. 

Der var deltagelse fra bestyrelserne med boliger op til rundkørslen samt fra 
kommunen og Vej & Park.  

Der var enighed om, at træerne skal fældes og at den nye rundkørsel skal være 
mindre i højden samt at der skal være noget gennemsigtighed. Vi så nogle billeder 

med noget stensætning og beplantning, som ikke kræver så meget vedligeholdelse. 
Kommunen vil sende forslag til ny rundkørsel på et tidspunkt. Vi fik ikke at vide 

hvornår. 
For at rundkørslen kan blive lavet, skal der findes nogle penge til det og da den er 

over 400 kvm, vil det blive en bekostelig affære. 
Der var en enkelt som bragte parkering i rundkørslen på banen, men det var mere 

omkring om forbuddet mod parkering kunne blive ophævet p.g.a. manglende 
parkeringspladser.  

 

Meddelelser fra Kassérer v/HG & HM:  
 

Samlet kassebeholdning på konti: 
Kr. 9.833 

 
Meddelelser fra driftslederen v/HM: 

 
Ind og udflytninger 

HM oplyste, at der har været 2 udflytninger.  
 

Lidt om driften 
Hjertestarteren er nu registreret og der er lavet serviceaftale på den. 

 
I næste uge er der 5 lejemål der laves undersøgelser i, så eventuelle fremtidige 

skimmelsvampsager kan undgås. 

 
Der er ansat et nyt rengøringsfirma, som er startet den 15.11.2019. Besparelsen ved 

at skifte til nyt er kr. 10.000 pr. år.  
 

Gennemgang af nye skemaer til overblik over arbejdet 
HM gennemgik skemaerne. 
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Orientering om fælleshuset v/KD: 
 

Intet nyt. 
 

Orientering om begivenheder i RL v/HN: 
 

Intet nyt. 
 

Evt.:  
 

 
 

 
 

Ref. Nicole Montel-Kronholm 
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