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Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 22.04.2021 
Bækgården 17, festsal, kl. 17.30 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat af 11. marts 2021. 

 
4. Nyt fra bestyrelsen. 

a. Blomsterstande og farver v/Anita.  

Samme farver som sidste år, godkendes. 

b. Fejning af parterre og vask af trapper v/Lena.  

Kan trappefirma også rengøre parterre? Dette tages med ved kommende udbud. Ellers tages de 

løbende af driften. Forsøg med at ”rense” fliserne laves. 

c. Vask af trapper. Skiltning v/Michael  

Der kikkes på bedre skiltning ved trappevask, så gæster også kan se, dag for vask og glatte gulve. 

 
5. Nyt fra driften v/Michael 

a. Personale. Status. 
Ny mand, Morten starter i grønt team d. 3.5.21. 

b. Beboerhuset. Alle aftaler slut april aflyst.  
c. Pakkepost boks. Er opsat, ved Bækgården 19 og Damgårdsstien.  
d. Mail fra lejer ang. bump. ved overkørslen mellem blokkene. Indkørsler skiftes? Pris 20.000 kr. 

Det godkendes at indkørsel bump skiftes og nyt ligges ved overskæring mellem blokkene. 
e. Fjernvarme lavvarme, Starter i maj. 

Der startes fra Nordstien og ned mod Fosgården. Seddel kommer til alle lejemål i postkassen. 
f. Ventilation rens. Status. Afventer at alle er Covid vaccineret. 
g. Elbil lade standere. Afventer BO-VEST 

Der var dog stemning for at vente, til at der kommer et generelt ønske fra beboerne, så det skal til 
afstemning på afd.møde.  

h. GigaNet tilbud fra Dansk KabelTV/Antenneforeningen v/Anita og Michael 
Tilbud undersøges af Kim Milton, da jeg ikke har fået svar fra Dansk KabelTV. Intet nyt 

i. Køkkenvinduer fås ikke mere. Hvad så nu? 
Vi afprøver et PVC vindue, så vi har noget at sammenligne med i forhold til træ/alu. 

 
6. Byggesager: Byggeudvalg. (Anita, Stig, Lars og Flemming) Ref. sendes løbende ud til alle.  

Afstemningen om byggesagen er afsluttet med et stort JA, så vi afventer nyt byggeudvalgsmøde. 
a. HP 1-2 – badeværelser og faldstammer. Byggesagen. Status.  
b. Kuldebro-projekt for stuelejlighederne (sokler). Status.  
c. Køkkenudbud. Byggesagen? Afventer afd. møde.  
d. Nyt tag. Med i byggesagen. Status. 
e. Skift af radiatorer. Med i byggesagen. (skiftes gulve, ønskes gulvvarme). Status 
f. Gulve. Med i byggesagen. Status 
g. Klædeskabe. Med i byggesagen. Status. 

 
7.   Budgetkontrol og balance. Godkendt.  

  Vand og varmeregnskaber kommer ud i starten af maj og opgøres med juni huslejen. 
 

8. Råderetskatalog. Intet nyt. 

9. Aktiviteter. Intet nyt. 
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10. Affaldsudvalg: Status. Afventer. Grundet Covid, har der ikke været afholdt nogle møder endnu. 

Ny ordning starter 1 juli 2021 (tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner.), manglende plads til nye 
containere. og storskrald, som fylder utrolig meget hele ugen. 

11. Fællesbestyrelsesmøde. 05.05.21 
Emner: Forslag? 
Cykelværkstedet, hvad skal der ske m det? Mail udsendt af Trine 
ABC. Hvad kan de hjælpe med i Alb. Nord, ud over ny HHP.? 
50 årsjubilæum. Kan/skal der laves noget specielt? 

12. Eventuelt. 
a. Maling af væg mod kaffestue i Bækgården 17/beboerhus. Godkendt. Farve. Forårs/lysegrøn. 
b. ABC overtager, sammen med øvrige aktiviteter, lille kontor til møder mm. De gør det mere ”hyggeligt” 
c. ABC og jobhuset, vil give job rådgivning for voksne hver onsdag fra kl. 13.00 – 15.00 i Bækgården 17. 
d. Åbningstider for ejendomskontoret. fortsætter som nu, hvilket har givet større fleksibilitet for beboerne. 
Hvis AB er enige.  

13. Næste møde.  
Markvandring d. 11.05.21 kl. 16.00. Her aftales ny bestyrelsesmøde dato. 
 
Afdelingsmøde d. 24.06.21. kl. 19.00. Erik inviteres til dirigent.  


