
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 
Dato: 25/11-2020 

Sted: Lejlighed D7 

Deltagere: 

Thomas Hougaard Jensen  - D1  

Jonas Sonnenborg Faurholt (formand) - D4 

Benedikte Kjær (sekretær)  - D7 

 

Pkt 1 – godkendelse af dagsorden 

Godkendt, ingen har noget. 

 

Pkt 2 – ringeklokker 

Vi snakkede på sidste møde om ringeklokker, vi fik til opgave at undersøge hvad det ville komme 

til at koste, at få sat ringeklokker op til alle beboer. Vi snakkede om, at få sat en plade op, ud for 

hver blok, her skal ringeklokkerne hænge, og så skal der stå navn ud for hver klokke. 

 

Vi har fundet tre forskellige bud på hvilke ringeklokker det kan være: 

Nummer: Navn Pris pr stk Pris for 40 boliger Rækkevidde Farve 

1. Trend dørklokke design 159 kr 6.360 kr 100 m Hvid/sort 

2. Honeywell DC311N 274 kr 10.960 kr 150 m Hvid 

3. Honeywell DCR315N 509 kr 20.360 kr 150 m Hvid 

Fælles for alle tre ringeklokker er at de er trådløse. 

 

En anden mulighed kunne være et dørklokkesystem ligesom man har på de stor blokke, men dette 

har ikke været muligt, at finde nogle informationer om. 

 

Pkt 3 – Ekstra planker på hegnet mellem blok B og D 

Det ses dagligt, at der hopper folk over vores nye hegn imellem blok B og D, derfor vil vi i 

bestyrelsen gerne have sat ekstra planker på hegnet, så alle sektioner på hegnet bliver lige høje. 

Dette håber vi på vil forhindre, at der i fremtiden ikke længere hopper folk over hegnet, og derved 

kan vi forhindre, at hegnet bliver ødelagt. 



 

Pkt 4 – Informering til beboere i afdelingen – hvordan skal informationen videregives?  

Herunder kommer der tre forskellige informationer, som skal videregives til beboerne og en 
løsning på hvordan vi vil videregive hver informationer til beboerne i afdelingen, for at passe bedre 
på vores ting. 

 

1. Plæneklipperen går i stykker hvis den kører over noget den ikke tilhører en græsplæne, 
altså bliver der smidt en dåse eller noget andet skrald, som plæneklipperen kører over, vil 
den muligvis ikke kunne holde til det. 

o Vi ønsker, at Boligforeningen sender et brev ud herom og sætter en seddel op på 
opslagstavlen. 

2. Tøj på snore i vaskeriet, dette gør, at det tit ikke er muligt at kunne hænge sit eget tøj op 
på en snor efter man selv har vasket. 

o Vi foreslår, at hver lejlighed får et skilt, hvor lejlighedens nummer står på. Det er 
meningen, at man skal hænge skiltet ud for sit tøj. Så kan andre beboere banke på 
hos vedkommende hvis tøjet er tørt og fortælle at der ikke er flere ledige pladser, 
eller man kan putte tøjet i en sæk og stille skiltet ovenpå. 

3. Hvordan fungere vores vaskemaskiner? – Der bliver brugt mange penge på, at reparer 
vores vaskemaskiner.  

o Vores bud på en løsning er, at boligforeningen sætter et skilt/en dynamo strimmel 

på begge vaskemaskiner, hvor der står hvilken type sæbe man må komme i hvert 

rum. 

o Vi anbefaler, at bruge vaskeposer hvis man vasker BH´er. Det vil vi gerne have, at 

boligforeningen sætter en seddel op omkring. 

 

Pkt 5 – eventuelt 

Status på rengøring er, at man har været utilfreds med det gamle firma, derfor er der valgt et nyt 

firma som er planlagt til at starte op den 1. dec. Boligforeningens administration snakker med det 

nye firma i starten af 2021 omkring hvordan rengøringsmodellen (som vi planlagde på sidste 

møde) skal fungere. 


