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Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 25. januar 2022 
Bækgården 17, beboerhus festsal, kl. 17.30 

Afbud: Stig. 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. Flemming og Michael 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
3. Godkendelse af referat af 14. december 2021. Godkendt. 

 
4. Nyt fra bestyrelsen. 

a. Vil der komme stigning på fjernvarmen og el?. v. Anita. Michael svare: El er steget i 2021 og 
forventes også at blive højere i 2022, men da vi har et firma/Kinect Energy til hvert mdr. at skaffe 
de bedste priser, vil stigningen pr. KWh. være mindre end alm. forbrugere, men da vores forbrug 
er højt, er det stadig mange penge. Fjernvarmeprisen er til gengæld faldet en lille smule i 2022. 

 
5. Nyt fra driften v/Michael 

a. Teleslynge. Status. Tilbud godkendt og monteres hurtigst muligt. 
b. Storskrald. Status. Der er desværre stadig nogle, som stiller skrald ned på jorden i affaldsøerne, 

så vi vil skrive ud igen. Åbningen af containergården gik godt, med en del besøg og spørgsmål. 
Der afventes tilbud på briksystem, så beboerne selv kan gå ind, men til da, kan dem som ikke er 
hjemme om onsdagene kl. 15-18., tage kontakt til ejendomskontoret for adgang til containergården. 

c. Gulvene i Bæk 17, har fået ny polish. Ser flot ud. 
d. Beboerhuset. Nyt Køkken status. Intet nyt. Køkkenudvalg indkaldes hurtigst muligt. 
e. Skal vi sælge pølsevogn. Status. Sættes til salg i auktionshuset Klavik om 14 dage.   
f. Nyt hegn og belægning i containergård flyttes til 2022. Status. Tilbud indhentes. 
g. El ladestandere. Status. Vi fik ikke tilskud af staten, så afventer. Var ikke tilslutning v spørgeskema. 
h. Nye switches til Giganet. Status. Stadig i restordre, så afventer. 
i. Hvad skal der ske med vaskeriet? Ligger i BO-VEST, ny info ved næste møde 
j. Fjernvarme lavvarme, Status. Er færdige, men skal rette i belægningen. Vi skal have ændring i VC, 

fjernvarmeværket giver tilskud, når vi har en løsning klar. 
 

6. Byggesager: Byggeudvalg. (Anita, Stig, Lars og Flemming) Ref. sendes løbende ud til alle.  
Status fra Byg/Kim. BO-VEST. Intet nyt. Næste møde er d. 24.2.22. 

a. HP 1-2 – badeværelser og faldstammer. Byggesagen. Status.  
b. Kuldebro-projekt for stuelejlighederne (sokler). Status.  
c. Køkkenudbud. Byggesagen. Status. 
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. Intet at bemærke. Flemming, Ole og Michael mødes, når der er nyt i 2020 

regnskabet. 
 

8. Råderetskatalog. Intet nyt. Ny drift chef Flemming, er sat på opgaven, så mere kommer senere. 

9. Aktiviteter, hedder nu ”ANA udvalg”. Intet nyt. Sidste ref. sendes ud til alle i bestyrelsen. 

10. Affaldsudvalg: Status. Afventer. Grundet Covid, har der ikke været afholdt nogle møder endnu. 
Ny ordning drikke- og fødevarekartonner, starter i slut 2022 (tekstilaffald og tøj skal afleveres i 
poser, i ”Blå Kors” container, ved Containergården). Kommunen er klar i 2023, til deres indsamling. 

11. Eventuelt. Det er ikke tilladt at holde mere end 24 timer, med campingvogne og trailere, i afdelingen og 
på gader i Alb. Sker dette i afd., skal/bliver politiet kontaktet. 

12. Næste møde. 08/03.2022. Regnskabsmøde afholdes d. 17.3.22 


