
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Dagsorden:  
 

1. Kirkevej 8 v/ Heine Krarup Møller fra Boligkontoret Danmark. 

 

2. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 1. april: 

 

 Etablering af skilte på tildelte pladser i Falkevænget er afsluttet.  

 Endnu intet nyt fra Favrskov Kommune, om der kan bygges almene boliger på to 

parceller på Hammelvej.  

 LED-projektet: Tingene fungerer stadig ikke ok.  

 Afdeling 22 har modtaget 25.000,- kr. i kompensation fra Favrskov Kommune.  

 Næste ordinære generalforsamling holdes i Sløjfen onsdag d. 30. marts 2014. 

 Vores ingeniør er i færd med at tjekke, om der er nyt om renoveringspuljen i forhold 

til tidligere udmeldinger derom og forretningsførers skrivelse om sagen af 23. januar 

i år. Foreløbige undersøgelser viser, at puljen kan bruges til næsten hvad som helst, 

men KUN i forbindelse med en helhedsplan for afdelingen, altså i forbindelse med 

en regulær genopretning.  

 

3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsens møde den 1. april 2015. Fremsendt tidligere. 

 

4. Låsesystemer. Vi har fået meldinger fra vore lejere om, at der stadig er fejl og mangler ved 

låsene, specielt i afdeling 24. 

 

5. Vi har fået påbud fra Arbejdstilsynet om tunge løft af sand- og saltsække og om affalds-

skakte i afdeling 24. Sikkerhedsudvalget drøfter sagerne på et møde den 19. maj.  

 

6. Tildeling af ledige boliger. Favrskov Kommune skal have 25% af vore ledige boliger om 

året. Ikke længere nødvendigvis hver 4. ledige bolig. Vi har problemer med at finde et flek-

sibelt system til at få spredt fremmede i afdelingerne uden at diskriminere boligsøgende på 

ulovlig vis og uden at få mere lejetab. 

 

7. Espalierhegn på et fællesområde i Toftevænget Syd. 

 

8. Beløbsmax skal ændres i aftale med Nets, så fraflyttere kan få refunderet vand/varme aut. 

 

9. Nye høringssvar til tilsynet ved Favrskov Kommune. Forslag derom er fremsendt særskilt. 

 

10. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Peters-Lehm 

Hadsten, den 29. april 2015 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
Onsdag den 6. maj 2015, kl 19 


