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Referat af Afdelingens bestyrelsesmøde den: 28/4-22 kl. 17.00: 

Afbud fra:  

Sekretær: SFJ 

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

steder. 

 

Meddelelser fra formanden: 
  

Nyt fra OB: 

Der har været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4.4.2022. Mødet gik uden 

problemer og der blev valgt nye repræsentanter til OB. 

 

Der har endvidere været afholdt møde i OB den 25.4.2022. Helle orienterede fra mødet og der vil 

senere komme referat derfra.  

 

Nyt siden sidst: 

 

Nyt om døre og vinduer: 

Der er frist i dag for indlevering af tilbud fra entreprenørerne. 

 

Emner til drøftelse: 

 

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

igennem. 

Bestyrelsen har deltaget i møde i KAB med Bo, hvilket var godt og givtigt. 

 

Vild med vilje. 

Bestyrelsen har fokus på dette og der vil blive plantet flere forskellige arter og med flere farver 

snarest muligt. 

 

Regnvandstanke i fællesmiljøet: 

Bestyrelsen havde oppe at vende, om det kunne være en god ide at etablere regnvandstanke i RL, 

således at man kunne bruge regnvandet til at vande diverse planter og blomster med. Det var 

tanken at beboerne så kunne hente vand i tankene og benytte sig at disse, så man kunne spare på 

vandet og dermed også på regningen. Bestyrelsen arbejder videre med ideen. 

 

Vores rengøringsfirmaet JRM Service. 

Rengøringsfirmaet JRM Service er begyndt at sælge rengøringsartikler og der er på mødet 

enighed om, at bestyrelsen ikke må omdele materiale/brochure vedrørende dette til beboerne, da 

bestyrelsen ikke kan involvere sig i private anliggender. 
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Meddelelser om økonomi: 
Kassebeholdning og budget til dato, ser fint ud. 

 

Meddelelser fra driftslederen v/ HM 

 

Ud- og Indflytninger:  

Der har været 1 udflytning og 1 indflytning. 

 

Lidt om driften og uventede udfordringer: 

Driften kører fint og der har indtil videre ikke været de store udfordringer. 

 

Gennemgang af skemaer til overblik over arbejde: 

Skemaet er udfyldt for 2022 og ser overskueligt ud. 

 

Varme, El og Vand: 

Det ser fornuftigt ud. Der er endvidere omdelt vand- og varmeregnskab til beboerne. 

 

Orientering om fælleshuset: 
Der er intet nyt omkring fælleshuset, det fungerer og kører godt. 

 

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: 

 

 

EVT:  
Der er intet til evt. 

 

 

Ref. Søren F. Jensen 

 


