
Rosenlunden en afdeling under  
 

Administreres af 

 

 

Referat af Afdelingens bestyrelsesmøde den: 22/6-22 kl. 16.00: 

Afbud fra:  

Sekretær: SFJ 

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

steder. 

 

Meddelelser fra formanden: 
  

Nyt siden sidst: 

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i Rosenlunden den 9.6.2022 vedrørende 

godkendelse af nye døre og vinduer. Projektet blev på ovenstående møde godkendt. 

Den 24.6.2022 vil der blive lavet en prøve af vinduer i en af rosenlundens lejligheder. 

Det er planen, at opstart af udskiftning af døre og vinduer i Rosenlunden vil ske sidst i august 

2022.  

 

Ovenstående projekt er ligeledes godkendt i OB. 

 

Repræsentantskabsmøde: 

Helle orienterede fra repræsentantskabsmødet den 20.6.2022. Der vil senere komme referat derfra. 

 

Seminar: 

Vallensbæk Boligselskab afholder seminar for alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 

driftspersonaler den 26.10.2022. HUSK TILMELDING. 

 

Carpow: 

Vedrørende vores el-standere afventer afdelingen stadig at elektrikeren kommer ud og får 

etableret det sidste. Det forventes, at dette vil ske inden for de næste 14 dage. 

 

Emner til drøftelse: 

 

Rettelser til husordenen og råderetskatalog: 

Udarbejdelse af udkast vedrørende skur i forhaven skal være færdig inden den 17.8.2022. 

 

Vild med vilje: 

Bestyrelsen synes at det begynder at se godt ud de steder, hvor der er plantet vild med vilje. 

 

Bestyrelses beretning: 

Bestyrelses beretning skal være færdig senest d. 17.8.2022. Helle påbegynder udkast til 

årsberetningen. 

 



Rosenlunden en afdeling under  
 

Administreres af 

 

 

 

Afdelingsmøde: 

Der er afdelingsmøde i Rosenlunden den 8.9.2022 kl. 18.00. 

 

Meddelelser om økonomi: 
Kassebeholdning og budget til dato, ser fint ud. 

 

Meddelelser fra driftslederen v/ HM 

 
Ud- og Indflytninger:  

Der har været 0 udflytninger og 0 indflytninger siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

Lidt om driften og uventede udfordringer: 

Driften kører fint og vand, varme og el ser fornuftigt ud. 

 

Der er stadig udfordringer med fugt i en af Rosenlundens lejligheder, hvilket vil blive udbedret 

hurtigst muligt. 

Endvidere er der kommet endnu en vandskade i en lejlighed, som ligeledes vil blive udbedret 

hurtigst muligt. 

 

Gennemgang af skemaer til overblik over arbejde: 

Skemaet er udfyldt for 2022 og ser overskueligt og fornuftigt ud. 

 

Orientering om fælleshuset: 
Det ser fint ud med udlejningen af fælleshuset og det fungerer og kører godt. 

Der kigges på, om der skal indkøbes nye termokander der er lettere at rengøre og kan komme i 

opvaskemaskinen. 

 

Orientering om hjemmesiden: 

Hjemmesiden fungerer og den vil løbende blive opdateret. 

  

Orientering om begivenheder i RL: 

Der har været 2 dødsfald i Rosenlunden og der er sendt en venlig hilsen til begge. 

 

EVT:  
Der er intet til evt. 

 

 

Ref. Søren F. Jensen 


