
 

 

                  Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. august 2021 kl. 17 
 
 
Deltager: Merete, René, Marianne, Jette og Susan 
 
Afbud fra: Jørgen 
 
Gæster: Lene og Allan fra servicecenteret 
 
Referent: Susan 
 
 
Vi startet vores møde med en gennemgang af regnskab, budget om de enkelte poster hvor der er 
store udsving i forhold til den kommende huslejestigning, det var Lene som stod for det, som blev 
gjort rigtig godt, Allan kom med supplerende oplysninger i henhold til renovation og forsikring. 
 
Vi takket dem for en god gennemgang og fortsatte vores bestyrelsesmøde uden dem. 
 
Referat fra sidste møde den 22. Juni 2021 blev godkendt. 
 
 
Punkt 1 godkendelse af indkaldelse til afdelingsmøde den 14. September 2021. 
 
Vi godkender indkaldes til afdelingsmødet. 
 
 
Punkt 2 godkendelser af forslag til afdelingsmøde den 14. September 2021. 
 
Vi snakker om, at vi godt kan godkende forslag om at priserne for beboerlokalerne bliver ens i 
selskabet, for os er der kun ændre i dagsprisen for leje på hverdag og det er okay. Vi synes også, 
at det er en god ide med leje på tværs af afdelingerne med det forbehold, at konfirmationerne er 
først afdelingens beboer og derefter kan de andre afdelingsbeboer komme i betragtning. 
 
 
Punkt 3 Husorden for hele Skovbakken. 
 
Husorden er blevet forenklet og tilføjet nogle punkter, det kan vi godt godkende. 
 
 
Punkt 4 tillæg til husorden havebofællesskabet. 
 
Husorden skal der laves en rettelse ang. hæk klip, om at det skal være inden den 1. August og 
inden 1. December ellers kan det ikke administreres, hvis beboer ikke får klippet deres hæk. 
 
 
Punkt 5 Skovbakkens hjemmeside. 
 
Vi har besluttet, at vores hjemmeside bliver lukket på et tidspunkt, da den ikke rigtig bliver brugt og 
vi kan få alt lagt op på Arresø boligselskabs hjemmeside istedet. 
 
Vi skal bare lige finde ud, hvad der skal med over på hjemmesiden, der er nok nogle referater der 
skal over eller måske andet. 


