
 

 

 

 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde  

onsdag den 7. maj 2014, kl. 19, her: 
 

 

 

 

 

 

Dagsorden:  
 

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 2. april 2014:  

LED-belysning, se punkt 4 nedenfor 

Bolind-rabat, se punkt 5 nedenfor 

 

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsens møde den 2. april 2014, udsendt tidligere 

 

3. Generalforsamling 2014, opfølgning 

 

4. LED-belysning. Materiale modtaget fra Thaning Miljø- og Energirådgivning er fremsendt  

 

5. Bolind-rabat 

 

6. En lejer på Hovvej vil gerne have tilladelse til at sætte et voliere op til en kat, som lejere har 

gjort det på Toftevænget og andre steder i boligforeningen. Ansøgning vedlagt 

 

7. Administrationen anbefaler bestyrelsen så vidt muligt at få præciseret gældende husordens 

punkt 9 om grill udendørs, så det klart og tydeligt fremgår, at der må grilles i haver, på ter-

rasser og på altaner, men ikke på svalegange. At grille på en svalegang kan være meget ge-

nerende både for naboer og for forbipasserende. Hertil kommer, at svalegangens belægning 

kan tage skade, hvis der grilles på den. Beboerne i Højbo stemte nej til grill på svalegange i 

2011.  

 

8. Have- og Bygningssyn 2014. Der er forslag om at det sker 11. – 12. juni. Vedlagt.  

 

9. Kan vi nøjes med at holde kontoret åbent 9-12 på hverdage i juli måned? 

 

10. Til orientering: Tilsynet ved Favrskov Kommune har spurgt, om Hadsten Boligforening sta-

dig er interesseret i Randersegnens boliger i Favrskov kommune. Jeg har svaret, at vi stadig 

er interesseret, men gerne vil se et konkret forslag, inden vi tager endelig stilling. Tilsynet 

mener, at vi måske får et konkret tilbud næste forår. Renovering af Østerbo skrider meget 

stille fremad. Ingeniør er sikker på, at håndværkerne bliver færdige inden 1. juli i år. Den 

tidligere forretningsfører har rejst kritik af regnskabet for 2013, udenom administrationen og 

udenom bestyrelsen. Forretningsfører holder ferie i ugerne 25-26-27.  

 

11. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Peters-Lehm 

 

Hadsten, den 30. april 2014 


