
Referat af bestyrelsesmøde i Afdeling 5 mandag den 12. april 2021 

 

Mødedeltagere: Allan, Michael, Caja og Brian  
 

1. Siden forrige bestyrelsesmøde.  

• På grund covid-19 og den deraf følgende nedlukning har bestyrelsen 

ikke holdt møde siden 7. december. Af samme grunde har der ikke 

været det store at tage stilling til, hvorfor det ikke har betydet noget 

særligt for bestyrelsesarbejdet. Uopsættelige ting er klaret via 

telefonen eller e-mails.   

• Kølefryseskabet i fælleslokalet holdt op med at køle. Derfor er der 

indkøbt og installeret et nyt kølefryseskab. 

• Der er sat papirdispensere og tilhørende skraldespande op ved 

vaskene i afdelingens fire vaskerier. Der er ligeledes sat en 

papirdispenser og skraldespand op ved toilettet i afdelingens 

fælleslokale.  

• Bestyrelsen overvejede, om der skulle sættes spritdispensere op i 

opgangene til bekæmpelse af spredning af covid-19. Bestyrelsen 

besluttede dog ikke at sætte spritdispensere op, da gevinsten var 

for lille i forhold til ulemperne. 

• I marts skulle alle lejligheder have udskiftet energi- og vandmålere. 

På grund af forskellige problemer blev ikke alle målere udskiftet. 

Udskiftning af de sidste målere sker senere. De berørte beboere 

bliver varslet forinden.  
 

2. Møder. 

• Der er generalforsamling i Bolignet-Aarhus 27. april. På grund af 

covid-19-restriktioner holdes mødet online. Brian deltager i 

generalforsamlingen. 

• Markvandring er onsdag den 12. maj. 

• Afdelingsmødet i år holdes onsdag den 8. september. Mødet 

afholdes i Salen på Paludan-Müllers Vej. 

 

 

 

 

3. Ændring i afdelingsbestyrelsen. 
I december flyttede bestyrelsesmedlem, Erik, fra afdelingen. 

1. suppleant, Inga, har derfor overtaget Eriks plads i bestyrelsen. 
 

4. Afdelingens regnskab for 2020. 
Bestyrelsen har regnskabsgennemgang af afdelingens regnskab for 2020 

med Ringårdens administration den 15. april. Bestyrelsen har kigget på 

regnskabet og forberedt sig til mødet. Allan og Brian deltager i mødet. 

 

5. Rotter i afdelingen. 
Affaldsskuret i gården ved PMV 41 ud mod Jens Baggesens Vej (tæt ved 

kiosken) har været plaget af rotter. Efeuen omkring affaldsskuret er 

derfor fjernet, da den desværre tjente som gemmested og klatrestativ for 

rotterne. Ligeledes er buskene i bedet op ad bygningen (PMV 41) fjernet. 

Al affald skal smides i containerne. Stil det ikke på jorden uden for 

affaldsskuret. Mågerne splitterne affaldsposerne ad for at finde mad, og 

det tiltrækker også rotter. 

 

6. Tiltag i afdelingens grønne områder. 
Bestyrelsen har været på studietur til en anden afdeling for at se på 

andres forsøg på at skabe med biodiversitet på de grønne områder.  

 

7. Næste bestyrelsesmøde. 
Det næste møde holdes mandag 3. maj 2021 kl. 17.30. 

 

8. Eventuelt. 

• Der er desværre beboere i blok 2, der flere gange har røget i 

vaskeriet i VBV 7. Der må naturligvis ikke ryges i vaskeriet, tørre-

rummet eller nogen andre steder i afdelingens kældre. 

• Bestyrelsen vendte forskellige småting, som muligvis bliver taget op 

på et andet møde. 
 


