
Referat af bestyrelsesmøde i Afdeling 5 mandag den 7. marts 2022 

 

Mødedeltagere: Allan, Inga, Tine O, Michael, Brian og Tine N 

 

1. Orientering. 

• Kollektivt internet i afdeling 5 træder i kraft 1. maj 2022.  

Info omdeles til beboerne i april. Se mere info om skiftet til kollektivt 

internet på afdelingens hjemmeside www.afdeling5.dk/internet. 

• Ringgårdens hjemmeside www.bf-ringgaarden.dk har fået et nyt 

design og mere brugervenlighed.  

• Afdeling 5 har sin egen hjemmeside, www.afdeling5.dk. Her kan du 

finde en masse information om afdeling 5 og referater af tidligere 

møder. Dele af hjemmesiden er dog stadig under opbygning. Synes 

du, at der er information, der mangler, er du velkommen til at 

kontakte bestyrelsen på e-mail bestyrelsen@afdeling5.dk eller 

afd05@bf-ringgaarden.dk   
 

2. Fælleshuset Møllevang. 
Fælleshusrådet har holdt møde og er kommet med et oplæg med mål og 

strategi for det nye fælleshus, der skal bygges på Peter Fabers Vej 17. 

Bestyrelsen i afdeling 5 synes godt om Fælleshusrådets ideer for det nye 

fælleshus.  

 

3. Markvandring. 
Hvert år laver bestyrelsen en markvandring sammen med afdelingens 

boliginspektør og varmemestre. Her bliver afdelingens tilstand 

gennemgået og der laves en plan for den fremtidige vedligeholdelse. 

Bestyrelsen har planlagt årets markvandring 

 

4. Service i fælleslokalets køkken. 
Der er købt flere glas og nogle køkkenknive til fælleslokalets køkken. Det 

er også lykkedes at skaffe nogle flere tallerkner og nogle skåle.  

 

 

 

5. Rengøringsopgaver ved udlejning af fælleslokale. 
Bestyrelsen har lavet et opslag til fælleslokalet med en liste over 

rengøringsopgaver ved udlejning af fælleslokalet, så lejere ikke er så 

meget i tvivl om, hvad de forventes at gøre rent. 

 

6. Ekstraordinært afdelingsmøde. 
Bestyrelsen gjorde de sidste forberedelser til det ekstraordinære 

afdelingsmøde onsdag den 9. marts i Salen.  

 

7. Næste bestyrelsesmøde. 
Det næste møde holdes mandag den 4. april kl. 18.00 i fælleslokalet i 

kælderen ved Vilhelm Bergsøes Vej 15. 

 

8. Eventuelt. 

• Cykler og andet må ikke stå i kælderarealet uden for pulterrum, 

cykelrum osv. Tingene fjernes uden varsel. Stiller du f.eks. din cykel 

lige uden for cykelrummet inde kælderen, bliver cyklen fjernet og 

stillet udenfor. Der er trængsel i nogle af cykelrummene. Vi kigger på 

om det er tid for en cykelrazzia. 

• Postkasserne til pakkesedler foran hver opgang bruges af gode 

grunde ikke særlig tit. Nogle af dem er derfor blevet lidt træge i 

låsene. Varmemesteren smører låsene på alle postkasserne til 

pakkesedler. 

 

Se afdelingens hjemmeside: www.afdeling5.dk 


