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Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 09. august 2022 
Bækgården 19, Bestyrelseslokalet, kl. 17.30 

Afbud: Kirsten og Hilde. 

1. Valg af ordstyrer og referent Flemming og Michael. 
2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 
3. Godkendelse af referat af 29. juni 2022. Er godkendt. 

 
4. Nyt fra bestyrelsen. 

a. Skal der laves forslag til at regnskabsmødet, ligges sammen med budgetmødet? 
Der undersøges med Jura, om vi kan lave forslag, om at erhvervsbiler ikke må holde i afdelingen. 
Erik Hansen kommer som dirigent.  

 
5. Nyt fra driften v/Michael 

a. Car stop. P-pladser. Status. Er bestilt. 
b. Parkeringsfirma, carporte. Status. Vi laver måske ny aftale med UnoPark.  
c. Teleslynge. Status. Er bestilt og monteres i uge 37, inden afd. mødet. 
d. Beboerhuset. Nyt Køkken status køkkenudvalgt. Stadig i gang m tilbud. Huset er ”lukket” i dec. 
e. Nyt hegn og belægning i containergården. Nyt tilbud på hegn mangler. Belægning færdigt. 
f. Nye switches til Giganet. Status. Er skiftet og alle har fået hurtigere forbindelser.  
g. Hvad skal der ske med vaskeriet? Status Afventer HHP badev., om hvad behovet bliver. 
h. Fjernvarme lavvarme, Status. VVS mangler stadig ændring i de 4 varmecentraler. 

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

Status fra Byg/Kim. BO-VEST. Sidste møde d. 28. juni 2022. 
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. Ok. 

  Underskrift på markvandring og godkendelse af Budget 2023. Godkendt. Budget ændret fra       
stigning på 2,07% til 1,2%, da vi ændrede henlæggelserne med 150.000 kr.  
 

8. Råderetskatalog. Intet nyt. Driftschef, Flemming W. Afventer granskning af PPV. 

9. Aktiviteter ”ANA udvalg”. Status. #Stavgang starter igen. #Cafeen stopper 1. okt. #Markedsdagen 
bliver stadig d. 27. august. #Der ønskes stadig flere frivillige. Kontakt ABC eller ejendomskontoret, hvis 
du vil hjælpe ved div. af afdelingens aktiviteter.   

10. Affaldsudvalg: Status. Afventer, mere fra kommunen. 
Ny ordning drikke- og fødevarekartonner starter d. 1 oktober 2022 Tekstilaffald, bliver nok først 
sommeren 2023.  
Husk at der er opstillet en ”Blå Kors”, tøj og tekstil container, ved containergården/Lyngmosevej. 

11. Eventuelt. Husk at det ikke er tilladt at affyre fyrværkeri i afdelingen, ud over til Nytår. 

12. Næste møde. Hvis forslag 13.09.2022. Ellers budgetmøde d. 22.09.2022.  
 


