
Notater fra møde mellem afdelingsbestyrelsen for Afd 21 og administrationen.  
Den 22. november 2011 

 
 
Deltagere: 
Charlotte Sørensen, Flemming Jensen, Malene Filtenborg og John Suffolk 
 
 
Dagsorden: 
 

1. De berørte beboere har stemt ja til betalingsvaskemaskine på Dr. Larsensvej 45. Ny 
teknik er blevet indkøbt. Lejerne betaler selv for den nye teknik.  
Pris for brug af vaskemaskine blev aftalt til 8,- kr. Pris for brug af tørretumbler blev af-
talt til 8,- kr. (På basis af forespørgsel blandt beboerne.)  
I forbindelse med brug af vask/tørring skal der fremover kun bruges 1 polet pr. vask 
og 1 polet pr. tørring. Efter kl. 20 bliver maskinerne spærret. Når den nye teknik er til-
rettet som aftalt, sætter administrationen en information til beboerne op i vaskeriet.  
 

2. De berørte beboere har stemt nej til at grille på svalegange.  
 

3. Terrasser på Dr. Larsensvej. Forslag og ønsker fra afdelingsbestyrelsen: 
 
Dr. Larsensvej 43: 
Terrassen på Dr. Larsensvej 43 ved ”bagindgangen” mod Dr. Larsensvej 45 udvides, så-
ledes at der kan stå to bord/bænke i forlængelse af hinanden. Og så der kan være grill. 
Der skal hegn omkring pladsen. I foråret 2012 indkøbes ekstra bord/bænk, så der kan 
sættes to sæt op på pladsen.  
Den indhegnede plads mod Kirkevej bevares uændret.  
 
Dr. Larsensvej 45-47-49: 
Der skal laves en grill-plads bag hvert hus ud mod Kirkevej, som skal indhegnes. I før-
ste omgang skal der ikke sættes bord/bænksæt på nogen af pladserne. Beboerne 
kommer med egne stole og eget bord.  
 

4. Opfølgning på brandstiftelser på Højbo, herunder video-overvågning, røgalarmer, 
brandslukkere.  
 
Video-overvågning er ved at blive installeret, og forventes snarest sat i drift.  
Der er monteret røgalarmer overalt på Dr. Larsensvej.  
Brandslukkere er monteret i kælderen af Dr. Larsensvej 43. Vandposter i kælderen af 
Dr. Larsensvej 43 er afprøvet og fundet i orden.  
Ønsker beboerne Dr. Larsensvej 40-42-45-47-49 brandslukkere, kan de selv indkøbe et 
par stykker pr. opgang for ca. 100,- kr. pr. styk og få udgiften refunderet på kontoret.  
 

5. Der er plantet træer mod Kirkevej Dr. Larsensvej 45-47-49. I begrænset omfang kan 
der plantes buske til foråret, hvis det ønskes.  
 

6. Møderummet i kælderen, Højbo, er af Favrskov Kommune blevet godkendt til møde-
rum, kortspil med mere. Har afdelingsbestyrelsen nogen forslag til, hvad rummet kan 
bruges til fremover? Er der forslag til Husorden for brug af det nye rum? Malene Fil-
tenborg får nøgle til rummet, så bestyrelsen kan bruge rummet til mødevirksomhed 
med mere. Møbler kan udlånes, hvis bestyrelsen ønsker det. Der kan købes kaffema-



skine og service til rummet, hvis det ønskes. Møderummet må ikke bruges til private 
fester om aftenen, af hensyn til overboernes fred og ro.  
 

7. Diverse 
 
Suppleant, Mehdi Zeyghimat, indtræder omgående i stedet for Thomas Filtenborg.  
 
Status Nørrevang 4: Der er kommet gulv i køkkenet, men der mangler fortsat gulv an-
dre steder i boligen. Lejer vil næppe kunne flytte hjem til 1. december.   
Lejer Nørrevang 6 er flyttet hjem igen.  
 
Informationstavle i vaskeriet Nørrevang: Der hænges en informationstavle op ud-
vendigt på vaskeriet, så alle lejere på Nørrevang kan se tavlen og få informationer.  
 
Flag til flagstang på Nørrevang kan bestilles hos ejendomsfunktionæren.  
 
Bestyrelsen ønsker, at alle lejere på Dr. Larsensvej får tilbudt et eftersyn at vinduer 
og døre.  Det trækker. Gerne inden jul. Senest i januar måned 2012. 
Kontoret udarbejder en skrivelse, så interesserede kan få et eftersyn.  
 
Der skal monteres lys uden for vaskeriet Nørrevang, så man kan finde nøglehullet, 
når det er mørkt. Gerne i form af et lys styret af en sensor.  
 
Der skal monteres lys uden for 2 brandtrapper på Dr. Larsensvej 43, på samme 
måde. Altså så man kan finde nøglehullet, når det er mørkt. Gerne i form af et lys styret 
af en sensor. 
 
 

 
 


