
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Dagsorden:  
 

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 7. januar 2015:  

 

 Parkeringsvagter i Falkevænget 

 Kirkevej 8: Vi har udbedt os forslag til et skitseprojekt fra 5 firmaer. Regnbuen Arki-

tekter i Århus (Hadsten) har svaret, at de gerne vil komme med et forslag. Ellers intet 

nyt endnu. Deadline er 9. marts 

 Gratis varmetjek fra Hadsten Varmeværk tilbydes til alle én-familie-boliger med egen 

måler leveret af varmeværket. Tilmelding er ikke nødvendig, for værket vælger de kun-

der ud, der har den laveste afkøling. Det er kun lejerne på Nørrevang 1-15, der på et 

tidspunkt måske vil få tilbud om gratis varmetjek fra Hadsten Varmeværk. Resten af 

vore lejere tager vores egen varmemester sig af, bistået af eksperter fra Danfoss 

 Nedlæggelse af skakterne i afdeling 24: Ejendomsfunktionæren er blevet bedt om at 

komme med et forslag til, hvor nye renovationsbeholdere kan placeres. Arbejdstilsynet 

vurderer afdelingens aktuelle renovationsordning i lyset af arbejdsmiljø-reglerne 

 Forsikringsselskabet har fremsendt en skadesoversigt, som ønsket 

 Dialogmødet med Favrskov Kommune 8. dec. 2014. Intet nyt p.t. om fleksibel udlej-

ningsaftale og tolkebistand ved indflytninger 

 

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsens møde den 7. januar 2015, udsendt tidligere 

 

3. Renovationsstøtteordninger. Ingeniør Morten Hansen har undersøgt vore muligheder for at 

få tilskud til renoveringer. Der gives ikke støtte til den almindelige vedligeholdelse af bygnin-

ger og anlæg. Det er måske muligt at få støtte til særlige forhold, hvis der udarbejdes en hel-

hedsplan for området 

 

4. AlmenBoligNET holder Træfpunkt i Århus d. 16. februar kl. 9-12, hvor fremtiden for al-

mene boliger vil blive diskuteret. Arrangementet er gratis. Oplysninger om tilmelding er frem-

sendt 

BL og Viborg kommune inviterer til konference om Dialogmøder (Styringsdialoger) tors-

dag den 19. februar kl. 10-15. Arrangementet er gratis. Oplysninger om tilmelding er frem-

sendt 

 

5. Der er kommet ny lovgivning om legitimation i forbindelse med pengetransaktioner over 

en vis beløbsgrænse. Tegningsberettigede (formand, næstformand og forretningsfører) skal 

medbringe sygesikringsbevis og kørekort/pas, som i kopi skal sendes til vores bankforbindelse 

 

6. Eventuelt 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren Peters-Lehm 

Hadsten, den 27. januar 2015 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
Onsdag den 4. februar 2015, kl 19 


