
 

Afdelingsbestyrelsesmøde i Dalgasparken d.23-5 2017 

Tilstede var. Ole Kildevang Kristensen, Hanne Rønde, Ella Ramskov, Mona Haven 

Jensen, Per Kristensen. 

1.Godkendelse af referat fra 7 marts 

Ingen kommentarer 

2. Nyt fra Formanden 

Velkommen til ny beboer   6   2./    B1870    Gerda Kastbjerg   15. maj 2017 

 På Repræsentantskabet møde 18. maj blev Ole Kildevang Kristensen genvalgt til Organisationsbestyrelsen 

og Hanne Rønde genvalgt som suppleant  

3.regnskabet 

Godkendt med et lille overskud. 

4. Markvandring d.30-5 

Striber på p pladsen. Blade i diverse afløb. Gelænder efterspændes. Fuger ved elevator. P kælderen skal 

fejes 

Det var foreløbige ting der skal ses på der kan komme mere. 

5. Infomøde om delebiler 

Vi blev enige om at det vil vi ikke arbejde mere med, interessen skal være støre end der blev givet udtryk 

for den aften ved mødet. Vi har efterfølgende heller ikke mødt den store begejstring for ideen  

6.Internet forbindelsen  

Der skal skiftes ihc Switcher i alle lejligheder inden det nye internet. Dem vi har nu kan kun køre 10/10 Mbt 

Vi kan kun opfordre alle der forsat vil være på internetforbindelsen. At få sig meldt til i god tid inden den ny 

forbindelse starter op 5. juli hos Dansk Kabel Tv 

Er der nogle der har problemer med det, så prøv at spørge naboen om hjælp  

7. og 8.Husorden i værksted og fællesrummet 

Oles opslag i værkstedet og meddelelse på vores Facebook gruppe har tilsyneladende afhjulpet problemet i 

værkstedet. Håber det også har fået alle til at forstå at når man bruger fællesrummet og tagterrassen skal 

alle efterladenskaber være fjernet samme dag og rummet skal være rengjort. 

Fremover bliver det rapporteret til Administration i Fruehøjgaard hvis ikke reglerne bliver overholdt. Vi i 

afdeling bestyrelsen skal ikke fungere som vagter og rydde op i fælles området! 

9. Frivillig socialvicevært 

Ole gav en orientering om opstarten af ordningen med de Frivillige socialviceværter og de møder der have 

været holdt om det.  Ole havde fået nogle pjecer fra Sara Terp Uhre  Udviklingskonsulent hos  Fruehøjgaard   

som vi foreslår omdeles til alle  beboer i Dalgasparken ,der er måske også nogle af vores beboer der kunne 



 

have behov for hjælp af dem .  Eller der nogle der har lyst til at blive Frivillig socialvicevært hos 

Fruehøjgaard  

 

10.evt. 

 Evt .  

Hjertestarter udendørs hos rygcenteret. 

 Ole har rettet henvendelse til Rygcenteret om den Hjertestarter de har, kan blive sat op udendørs så vi 

også kan have glæde af den   når Rygcenteret har lukket.  

Alle syntes det var en god ide  

Mona  :Det er fint at vi her i Dalgasparken må fremvise tomme lejligheder, vi er da de bedste til at ”sælge” 

den, men det er ikke rart at fremvise en lejlighed som ikke er tømt, hvor lejerens ejendele står der endnu, 

der synes vi der skal en funktionær fra Fruehøjgaard med. 

Næste møde tirsdag 1.  August  

 

Referent MONA 



 

90112 Afdeling Dalgasparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 23/5 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 30/5 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 2/6 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har kun bemærkning til referatets punkt om fremvisning af 

tommelejligheder – under 10. Eventuelt: 
 

Af princip fremviser boligselskabet altid først boliger efter boligsyn er foretaget – det vil 

sige, at lejligheden altid er tømt. 
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