
Referat Bestyrelsesmøde 25/3. 

1: Informerede om mødet med Inspektør Carsten og kommer under de enkelte 

punkter. Vi har problemer vedr. parkeringspladser, hvor folk tror de har deres egen 

p - plads udenfor døren (det har de ikke) eller parkerer udenpå hinanden samt på 

tværs ind mod hoveddøren, hvilket ikke er tilladt, der må parkeres hvor der er ledigt. 

Der er mulighed for i vaskeriet skifte leverandør af vaskemiddel/ skyllemiddel (ca. 

1/2 af nuværende pris) og samtidig udskifte doseringsanlæg (ca. 31.000 kr.) som er 

indtjent på 1 år. Desuden kigges på priserne pr vask, underskud for stort. På 

afdelingsmødet lovede vi stramme op på husorden og er vi i gang med. 

2: Økonomien for afdelingen ser generelt god ud med får overskridelse i forhold til 

budget. Desuden vil vi på afdelingsmødet informere om de pålagte besparelser for 

S.A.B. samt afd. 20. Regering og kommuner der har besluttet dette for holde husleje 

ned. 

3: Vedr. kontoret har vi en pc og printer som ikke er optimal og besluttede 

udskiftning. Claus undersøger priser men ca. 4000.- kr. vi har forespurgt omkring nye 

lamper på kontoret, i stedet for de irriterende lysstof rør.  

4: Skovly. I uge 28-29-30 er der sommer lukket og her vil der blive malet og ordnet 

gulve samt hovedrengøring og repareret de skader der. Vi snakkede om at anskaffe 

overhead samt lærred til huset. Dette fordi vi altid har problemer ved møder og 

afdelingsmødet, folk har svært ved at se opslag på vægen. 

5: Husorden strammes der op og her orienterer folk med alt for høje hække ud mod 

vej (4 beboere drejer sig om), de skæres ned til 160 cm. Anlægsgartnere vil gøre 

dette. Ved opsætning af lamelhegn fremover gælder samme regler, i tilfælde hvor 

de er højere vil beboer blive bedt om tage det ned. Fjernelse af hæk må ikke ske 

uden orientring til bestyrelse og godkendelse, med de betingelser der medfølger. 

6: anlægsgartnere er forsinket,  men lovet at starte uge 10 – 11 med styning af 

træerne og markere træer som skal fældes. 

7: Varmemester John har valgt at stoppe pr 31/5, dog holder John ferie og 

afspadsering fra 11/4. Bestyrelsen har besluttet at DEN 31/5 VIL DER BLIVE AFHOLDT 

RECEPTION I BEBOERHUSET SKOVLY, nærmere besked vil blive omdelt senere.   



8: Ved vore månedlige kontortid (første onsdag i måneden) er der forslag om 

aktiviteter feks. Sommerfest til skt. Hans. DETTE KRÆVER BEBOERE DELTAGER 

AKTIV. DERFOR MANGLER VI 3-4 FOLK TIL FORESTÅ DETTE M-M ELLERS BLIVER DER 

IKKE NOGET. Der er jo andre aktiviteter som kan foregå i SKOVLY på hverdage. 

9: Bingoklubben har Claus haft møde med vedr. problemer omkring brugen af 

SKOVLY, rengøring m-m, desuden forelagt dette bingoklubbens medlemmer. 

Fremover betaler bingoklubben for rengøring efter hvert arrangement.  

9: evt. her snakkede vi lidt om hvilke firmaer der bruges til opsætning af nye 

køkkener når beboer vælger selv. 

Jeg informerede om min forestående kæbe operation og næstformand Emil og best. 

medlem John ville udad til sørge for i beboere kunne komme til dem. 

På  

Bestyrelsens vegne  

Formand 

Claus Andersen  

 


