
Referat af bestyrelsesmøde i Afdeling 5 mandag den 09. august 2021 

 

Mødedeltagere: Michael, Allan og Brian 
 

1. Grillen i gården ved blok 2 

Uhensigtsmæssig brug af grillen i gården ved blok 2 i starten af juni 

havde generet enkelte beboere, der bor nærmest grillen, hvorfor 

bestyrelsen dengang overvejede om grillen skulle flyttes. Siden da 

har der tilsyneladende ikke været nogen problemer. Da problemet 

synes at have været midlertidigt, vælger vi ikke at flytte grillen indtil 

videre. 
 

2. Afdelingens budget for 2022. 

Bestyrelsen har kigget på budgetforslaget for afdeling 5 for 2022. 

Det ser umiddelbart fint ud. Budgettet for 2022 kommer til 

afstemning på afdelingsmødet den 8. september. 
 

3. Afdelingsmødet 8. september. 

• Forslaget om kollektiv aftale med Internet i afdelingen er gjort 

klar og sendes til afstemning på afdelingsmødet. 

• På alle afdelingsmøder i Ringgården bliver der stillet forslag om 

afdelingernes råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement. 

Det skal der, fordi det nu er et lovkrav, at hver afdeling har sit 

eget. Vedtagelse af råderetskatalog og vedligeholdelsesregle-

ment for afdeling 5 kommer derfor med på afdelingsmødet. 

• Indkaldelsen til afdelingsmødet er lige på trapperne. 

• Som noget nyt bliver indkomne forslag ikke husstandsomdelt, 

men i stedet publiceret på Min side på www.bf-ringgaarden.dk 

under Afdelingsmøder – Forslag 2021. Hvis du er fritaget for 

elektronisk post, eller ikke har mulighed for at logge ind på Min 

side, kan du kontakte dit områdekontor (varmemesteren). 

 

 

 

• Har du en holdning for eller mod et forslag, er det vigtigt, at du 
deltager i afdelingsmødet og stemmer om forslaget. Efter 
afdelingsmødet er det for sent at brokke sig over, at et forslag 
blev vedtaget eller det ikke blev vedtaget. 

• Lige som sidste år vil der være smørrebrød til deltagerne efter 

mødet. Husk derfor at tilmelde dig mødet, hvis du ønsker at 

deltage i spisningen. Se hvordan i indkaldelsen. Der er 

drikkevarer under mødet. 
 

4. Byggeudvalg for det nye kvarterhus i Møllevangen. 

Projektet med at bygge et nyt kvarterhus (fælleshuset) i 

Møllevangen går snart i gang. Allan fra bestyrelsen deltager i 

byggeudvalget for projektet.  
 

5. Bestyrelsessammensætning. 

Caja har meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen. Vi får derfor 

brug for nye kræfter i bestyrelsen, når der er afdelingsmøde den 8. 

september. Alternativt må vi reducere bestyrelsen fra fem til kun 

tre medlemmer. Ligeledes får vi brug for nye suppleanter. Har du 

lyst eller overvejer du at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, 

skal du endelig gøre det. Du er meget velkommen til at kontakte 

bestyrelsen inden, hvis du har nogen spørgsmål til 

bestyrelsesarbejdet. Skriv på e-mail til afd05@bf-ringgaarden.dk 

eller mød op til næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Næste bestyrelsesmøde. 

Det næste møde holdes mandag 6. september 2021 kl. 18.00. 

Mødet holdes i fælleslokalet, Vilhelm Bergsøes Vej 15, kælderen. 

Der er indgang fra gårdsiden for enden af bygningen ud mod Peter 

Fabers Vej. 


