
 

 

Referat af hovedbestyrelsens møde den 3. december 2014 

 
Deltagere:  

Jan Sørensen, Karsten Byskov, Anja Bak Jensen, Søren Peters-Lehm, John Hurup og John Suffolk. 

Sidstnævnte referent. 

 

Dagsorden:  
 

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 5. november 2014:  

 

 Parkeringspladser i Falkevænget. Alle lejere får deres egen parkeringsplads. Det nye 

system går i drift, når vi har fået afmærket parkeringspladserne, og når lejerne har fået 

besked om, at det nye system går i drift. Det kan endnu ikke oplyses, hvornår det sker. 

 

2. Referatet fra bestyrelsens møde den 5. november 2014 blev godkendt 

 

3. Indsigelse mod beslutning om hegn på bestyrelsens møde den 7. oktober 2014 blev drøftet. 

Bestyrelsen fastholdt sin beslutning om at godkende hegnet i stedet for at få det revet ned som 

krævet.  

 

4. Favrskov Kommune ønsker at erhverve ca. 50 m2 af Afdeling 22 til ny rundkørsel ved Had-

bjergvej/Hovvej. Repræsentanter for boligforeningen og Favrskov Kommune har i fællesskab 

besigtiget forholdene. Vi afventer tilbud fra kommunen, der fremlægges til drøftelse og til stil-

lingtagen på boligforeningens generalforsamling i marts 2015.  

Der var ikke fremkommet tilbud fra kommunens side inden bestyrelsens møde, så bestyrelsen 

forholder sig afventende.  

 

5. Dialogmøde med Favrskov Kommune den 8. december. Mødets dagsorden blev gennemgået 

og drøftet.  

 

6. Eventuelt: 

 

Der er kommet nye regler om pengeoverførsler, som blandt andet skal dæmme op for overfør-

sel af penge til terrorvirksomhed. I den forbindelse blev der givet tilladelse til, at der fortsat 

kan overføres løn til personalet, afregning til fraflyttere med videre. Som hidtil. 

 

Kontoret blev bedt om at få tjekket, at kun lejere i Møllebo har scootere stående i scooterrum-

met under Søndergade 37. 

 

En lejer i Toftevænget har henvendt sig til et medlem af bestyrelsen for få monteret to ”vand-

slanger” til afløb fra overboens altan. Den renoverede altan er af en anden type end altaner le-

veret og monteret af Altan.dk. Ansøgningen blev godkendt. 

 

 

 

 

 

4. december 2014/jas 

 


