
Rosenlunden en afdeling under  
 

Administreres af 

 

 

Referat af Afdelingens bestyrelsesmøde den: 19/10-22 kl. 18.00: 

Afbud fra: Kirsten Petersen 

Sekretær: SFJ 

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

steder. 

 

Meddelelser fra formanden: 
  

Nyt fra OB: 

Helle orienterede om, at der er lavet en beboer tilfredshedsundersøgelsen og at den vil blive 

gennemgået på seminaret den 26. oktober 2022. 

 

Nyt siden sidst: 

 

Nyt om døre og vinduer: 

Der er stadig udfordringer med at få de rigtige materialer hjem. Der er et skriv på vej rundt til 

beboerne om hvordan det går og at man skal være opmærksom på udluftning i boligerne. 

 

Skiltning ved El-stander: 

Bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende skiltningen ved standeren til El-biler. 

Bestyrelsen har kigget på dette og vil i det nye år sørge for et nyt skilt, hvoraf der vil stå  

”FORBEHOLDT EL-BILER UNDER OPLADNING” 

 

Anden runde af påbudt besparelser: 

Helle orienterede om, at vi nu skal i gang med anden runde af de påbudte besparelser. Den videre 

plan og hvad der skal spares på, vil komme på et senere tidspunkt. I alt skal der spares ca. 7 %.  

 

Emner til drøftelse: 

 

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

igennem. 

Det er nu ok at vaske om natten (vedtaget på afdelingsmødet) og vaskeriet er ligeledes åbent om 

natten. 

 

Meddelelser om økonomi: 
Kassebeholdningen ser fin ud. 

 

Budgettet for indeværende år er dog overskredet, idet der har været 3 sager, som ikke var 

dækningsberettiget fra forsikringen, som afdelingen selv har skullet dække. 

 



 

Meddelelser fra driftslederen v/ HM 

 
Ud- og Indflytninger:  

Der har været 2 udflytninger og 2 indflytninger. 

 

Lidt om driften og uventede udfordringer: 

Driften kører fint, der har dog været et par vandskader, hvor den ene tog lidt tid at lokalisere og 

den anden var på vaskeriet. De er begge blevet udbedret. Den i jorden er heldigvis en 

forsikringssag, hvor vi også får dækket vandforbruget. 

 

Gennemgang af skemaer til overblik over arbejde: 

Skemaet er udfyldt for 2022 og ser overskueligt ud. 

 

Varme, El og Vand: 

Det ser fornuftigt ud.  

 

Orientering om fælleshuset: 

Der er indkøbt nye termokander til fælleshuset og disse kan komme i opvaskemaskinen. 

 

Orientering om hjemmesiden: 

 

Hvilke billeder må og kan ligge på RL´s hjemmeside. 

Man skal være opmærksom på, at der ikke må være billeder med ansigter + navne på personer 

eller beboerne i RL. 

  

Orientering om begivenheder i RL: 

Intet nyt. 

 

EVT:  
 

Markvandring: 

Bestyrelsen har været på en lille markvandring og har i den forbindelse noteret, at der er 4. steder, 

hvor beplantningen er for høj. 

 

Afdelingsmøde i 2023: 

Afdelingsmødet i 2023 bliver den 7. september 2023.  

 

 

Ref. Søren F. Jensen 

 


