
Beboermøde i Bofællesskabet 
Onsdag 12.01.2022 

 

1. Ordstyrer Leif, referent Søren.  Vi sang Venskabs sangen. 

 

2. Formanden:  Året har været præget af corona situationen, men vi har på havedagene 

kunnet holde området pænt. Fliserne er blevet renset og imprægneret. Der er skiftet 3 kloakdæksler, så 

nu mangler der kun 3. Bestyrelsen har været til formandsmøde i boligselskabet, hvor man informerede 

om evt. opsætning af pakkeboks og ladestandere. Den stigende husleje skyldes delvis forøgede 

forsikringspræmier. Der vil i februar og marts blive afholdt beboermøder om brandsikring i alle 

afdelinger. Alle vil modtage invitation fra boligselskabet, hvor man kan tilmelde sig. Benny efterlyser 

forslag til hvad vi kan lave fremover. 

 

3. Madholdet: kører OK 

 

 Rengøringsholdet: Ketty vil gerne trække sig, alle andre fortsætter. Der er nu 3 hold 

. 

 Fælleshusudvalg: der er overført 2670 kr. fra 2021. Fælleskassen vil betale ny bund til  

 Bennys trailer som bruges til kørsel med affald.  Ellis, Torben og Ejvind er revisorer. 

  

 Kaffeudvalg: OK, 2 hold skifter. 

 

 Bageholdet: Kører fint, alle fortsætter. 

 

 Flagudvalg: OK, på første havedag skiftes flagsnor og stangen vaskes. 

 

 Grundejerforening: Der har ikke været nogen aktivitet det sidste års tid. Søren har haft 

kontakt til beboer ang. hækklipning, men intet er sket. Lene foreslog, at man bruger penge sparet på 

hækklipning til topbeskæring af træerne langs trampestien. Der er usikkerhed om forsikringsforholdene 

på trampestien. 

 

 Haveudvalg: Christian foreslår, at man får mere struktur på havedagene. Birte og Lene 

mener, at haveudvalget afgør hvad der skal laves på havedagene. Ejvind foreslår, at vi nu får beskåret 

frugttræerne. Leif vil gerne flytte havedagen til onsdage, men en afstemning viste stort flertal for at 

beholde mandage. Christian har undersøgt at det vil koste 400 - 500 kr. pr. husstand at etablere en 

blomstereng på 100 kvadratmeter. 

 

 Visitationsudvalg: Der kommer rigtig mange som vil skrives på ventelisten, blandt dem 

en del yngre og også enlige mænd. Men der kommer mange som vil blive for gamle inden de får 

mulighed for en bolig. Per efterlyser opslag med navne på dem som står på listerne. 

 

 Carportudvalg: Der er en beholdning på 14.226 kr. I år har der kun været en enkelt udgift 

til nedløbsrør. Fortsat indbetaling på 200 kr. pr. år, da der snart skal males. 

 

 Gavekassen: Beholdning på 3.321 kr. Lene efterlyser oplysning om hvornår der skal gives 

gave ud over fødselsdage. Fortsat betaling på 100 kr. 

 



4. Forslag:  Lis har indleveret et forslag om at der kommer bedre belysning på 

parkeringspladsen. Tilslutning til, at der generelt er for dårlig belysning i hele området. Leif har 

undersøgt at det vil koste 9.600 kr. at udskifte alle lampeglas som nu er meget matte. Bestyrelsen 

arbejder videre med sagen. 

 

5. Eventuelt: Ellis har bedt om at få ordet for at tale om vores måde at kommunikere på, og 

måden at omgås på generelt. Ellis føler ikke, at hun er blevet godt modtaget herude, og ikke er blevet 

inddraget i fællesskabet. Efter en del debat, besluttede man at "trække en streg i sandet", og starte på en 

frisk. 

     Ejvind efterlyste nyt kursus i brug af hjertestarteren. Benny forsøger at arrangere et kursus. 

     Lise foreslog at vi får en motionscykel i fælleshuset, men det var der ikke stemning for. 

     Lene har talt med Allan i boligselskabet om etablering af fibernet. Den enkelte skal melde sig som 

interesseret hos Onefiber for at få vurderet mulighed for tilslutning. 

     Til efteråret er det 10 år siden Benny blev valgt som formand, derfor tænker han på at træde fra ved 

næste valg. 

   
 

 

 

 


