
Beboermøde i Bofællesskabet 
Onsdag den 08.06. 2022 

 

1. Ordstyrer: Torben, referent: Søren. 

Vi sang: Danmark nu blunder den lyse nat. 

 

2. Formanden: Underskud i 2021 på 25.000 kr. Vi har nu et samlet underskud på 63.000 kr., og 

kan forvente huslejestigning også næste år. Forsikringer er især steget. Vedligeholdelse løber 

rundt trods udskiftning af yderligere et fyr. Indtil nu er der brugt 7.000 på varme i fælleshuset. 

Jørgens fyr er ved at blive repareret, men måske kan man ikke skaffe reservedele, de kommer 

fra Ukraine. Der mangler stadig at blive udskiftet 4 brønddæksler. Ved "markvandringen" d. 

26/4 konstaterede man at hjørnelister på flere skure trænger til udskiftning, samt brædder på 

plankeværker skal udskiftes. Der skal indhentes pris for udskiftning af pærer og/eller glas i 

lamperne i området. 

 

3. Madholdet kører godt. 

  

Rengøringsholdet OK, der laves nye lister sidst på året. 

 

 Fælleshusudvalg - der er ikke så mange penge i kassen, men der begynder at komme gang i 

udlejningen. 

 

 Kaffeudvalg kører godt. 

 

 Bageholdet kører godt. 

 

 Flagudvalg - OK 

 

 Grundejerforening - der blev afholdt generalforsamling i april efter 2 års Corona pause. Den 

arbejdsgruppe som skulle undersøge etablering af blomsterbede er nedlagt igen, projektet er 

urealistisk. Hækken mod Gydebakken er blevet klippet og skåret ned, det har kostet 29.000 kr. 

Der er aftalt arbejdslørdag d. 1/10. 

 

 Haveudvalg - Lis K. foreslog at haveudvalget nedlægges, da alle ved hvad vi plejer at lave. 

Annette foreslog at vi alle holder fællesarealerne ud for egen bolig. Der var stemning for, at 

haveudvalget består, og at vi mødes på dagen og fordeler opgaverne. Torben har fået en 

rekvisition til indkøb af myregift. 

 

 Visitationsudvalg - OK 

 

 Carportudvalg - der har ingen udgifter været, beholdningen er på 16.000. Der skal nok snart 

males. 

 

 Gavekassen - OK. Gavekassen betalte maden til vores fødselsdag. 

 

4. Der var ikke kommet forslag. 

 

5. Lise foreslog at temperaturen i fælleshuset bliver sænket for at spare på gassen. Benny spurgte 

om carport- kassen kan betale for en ny kompressor, når den gamle ikke virker længere. Det 

var der tilslutning til. 


