
Referat af bestyrelsens møde den 3. april 2013 
 

Deltagere:  
 

Søren Peters-Lehm, Anja Bak Jensen, Karsten Byskov, Jan Sørensen, John Hurup Andersen, John 

A. Suffolk. 

 

Susanne Hedegaard - referent. 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet 6. marts 2013. 

Vores rådgivende ingeniør, Morten Hansen, kører sagen om konstruktionsfejlen på ventila-

tionsanlægget på Østervangsvej for os. 

 

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 6. marts 2013. 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Personalepolitik/sygeforsikring.  
Kontoret indhenter tilbud.  

 

4. Udendørsbelysning med LED.  

Det første tilbud vi har fået er alt for dyrt. Vi har bedt om et tilbud fra et andet firma. 

 

5. Møde med Favrskov Kommune den 14. maj 2013. 

Karsten, John Hurup, Søren og John Suffolk deltager. 

 

Vi vil spørge kommunen om deres:  

 Planer for grundene ved Trelleborg 

 Planer for grundene ved Elverhøjen 

6. Invitation til BL-kredsmøde. 
Ingen deltager. 

 

7. Generalforsamlingen 2013.  
Der blev givet forkert information om aflæsning af vand og varme. Alle lejere har fået be-

sked. Vi beklager fejlen. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Vi har spurgt Boligselskabernes Landsforening om vi, uden en vedtægtsændring, må dele 

valgene op til 2 separate valg i stedet for at vælge bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på 

én gang. Det må vi gerne. Det blev besluttet, at valgene fremover sættes som 2 punkter på 

dagsordenen.  

Bestyrelsen anbefaler at man gør det samme til afdelingsmøderne. 
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9. Affaldssortering. 

Favrskov Kommune har besluttet at vi skal affaldssortere. Det betyder, at vi får ekstra con-

tainere til aviser, pap, dåser, hårdt plastik m.v. Ordningen er gratis og vi kan måske på læn-

gere sigt nøjes med færre køkkenaffaldscontainere. 

 

Generelt er antal containere og placering aftalt med Favrskov Kommune.  

 

I Toftevænget spørges beboerne om placering af de nye containere, fordi der her er forskel-

lige muligheder. 

 

10. Næste møde. 

Næste møde rykkes til den 8. maj - 1. maj er en fridag. 

Mødet i juni rykkes til den 12. juni - 5. juni er en fridag. 

 

11. Eventuelt. 

John Hurup ønsker at besøge en anden boligforening der har opnotering på ventelisten lig-

gende på deres hjemmeside. Han blev opfordret af John Suffolk til at besøge 

www.aarhusbolig.dk.  

Hadsten Boligforeningen har indtil videre opgivet selv at tilbyde boligsøgende denne løs-

ning, af økonomiske årsager.  

Et samarbejde med Aarhusbolig er en mulighed som bestyrelsen kan overveje. Vi indhenter 

gerne et tilbud. 
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