
Bestyrelsesreferat mandag den 6 juli 2020 
 
Deltager: Formand, Anne Mette Larsen 
Zakaria Al-Huran, Michelle Majbritt Lynholt Andersen, Anja Søgaard Ünal og Rikke 
Thøgersen 
 

 
 

1. Social beboerdrevne arrangementer 
Disse sociale arrangementer som blev foreslået på vores ide aften i marts måned 
2020 genoptages primo september 2020 med forbehold for Covid-19. Tovholderne 
på de enkelte aktiviteter kontaktes telefonisk. 
 

2. Internetudbyder 
Plusbolig indhenter pt. tilbud fra flere udbydere. Beboerne får nærmerer besked når 
tilbudsmatrialet ligger klar. Grundet Covid-19 forventes disse tilbud at blive sendt ud 
til en afstemning, via en urafstemning når Plus Bolig har udvalgt de bedste tilbud.  
 

3. Legeplads 
Der bliver opført en ny legeplads til de mindre børn. Den bliver opført, på pladsen 
mellem blok 4 og 5 hvor junglestien tidligere lå. Arbejdet påbegyndes så hurtigt som 
muligt.  
 

     4 Råderetskatalog 
Hovedorganisationen i Plus Bolig har den 7 maj 2020 truffet beslutning om, at vores 
råderetskatalog er indskrænket til forbedringer pr. lejemål på 150.000 kr. Vi gør 
hermed opmærksom på, at bestyrelsen ikke har haft indflydelse på denne beslutning 
og vi først er blevet bekendt med denne afgørelse på et møde den 2 Juli 2020. Der 
kommer en skrivelse ud ang. dette fra Plus Bolig til august.  
 

    5 A-B Ordning  
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at vi som afdeling kan gå fra en B ordning 
til en A ordning på den indvendige vedligeholdelse. Det gør vi på baggrund af Plus 
Bolig har stillet forslag om, at alle som fraflytter deres lejlighed i den nuværende B 
ordning skal male alle rum i en lys farve. Overgår vi til en A ordning vil dette ske 
gradvist når nye beboere flytte ind. Alle som i dag har B ordning forbliver uændret. 
Fordelene er, at lejlighederne fremstår mere attraktive for nye lejere så vi undgår 
tomme lejligheder i fremtiden.  
 

      6 Samarbejde med andre afdelinger 
Samarbejdet med de andre afdelinger genoptages, såfremt Covid-19 tillader det.  

 
   

 
 

 



 
    7 P-Pladser 

Bestyrelsen henstiller til at firmabiler som er større end en alm. personbil parkerer på 
p-pladsen ved børnehaven på Beatesmindevej efter kl. 16:00 på hverdage og i 
weekenderne. Dette er af hensyn til den udfordring som vi i afdelingen står overfor pt. 
med manglende p-pladser. Vi arbejder på nogle forskellige muligheder for nogle 
langsigtede økonomi neutrale løsninger, som der kommer en skrivelse ud til 
beboerne på senere.  
 

    8 Grill på altanerne 
Bestyrelsen henstiller til, at beboerne overholder reglerne for grill på altanerne. Der 
må lovligt grilles med gas og el grill. 
 
 
 
 

 


