
 

Referat af bestyrelsesmøde afdeling Fruehøj onsdag den 2. November 2022. 

Fremmødte: Esther, Sanne, Peter, Lynge, Thomas, Trine og Lone. 

 

1. Jesper Mikkelsen har bestilt juletræ til juletræsfest i Fælleshuset den 10. 
december. Bliver sat på fod og sat i Fælleshuset i løbet af ugen inden.               
Børnene skal lave juleklip og pynte træet med noget af det de har lavet. 
Forinden vil der være sat lys på træet. Sanne og Trine sørger for alt indkøb.     
Juletræsfesten er fra kl. 14 til kl. 16. Arrangementet koster 25 kr. pr. person. 
Der skal være minimum 15 tilmeldte børn for at arrangementet afholdes. 

2. Besøget i Brændgårdsparken blev aflyst. Bestyrelsen er enige om at beholde 
det nuværende Bankosystem, da det fungerer udmærket.                                   
Lynge vil undersøge, hvordan det fungerer med mobilpay. Hvad det evt. 
koster for den person der skal stå for det og om det kan påvirke negativt, hvis 
man fx får nogle ydelser. 

3. Enig bestyrelse om der skal være en dirigent ved bestyrelsesmøderne og at 
det skal gå på skift. 

4. Lynge har set på flere muligheder for en kommende legeplads, der kan holde 
sig inden for budget. Fortæller også at der flere ting der skal tages hensyn til 
fx tilladelser m.m. Vi er også enige om, at de små legepladser skal nedlægges 
inden næste tilsyn af dem. Pengene der bliver sparet der, skal gå til 
kommende ny legeplads. Der vil senere blive set på et legepladsudvalg. 

5. Vi vil for hvert arrangement kigge på, hvad der skal stå i invitationen og 
tilmelding, så det bliver tydelig gjort for alle. 

6. Blækpatron til printer der bruges til bestyrelses arbejde er en udgift der går på 
afdelingens budget. 

7. Der er indkøbt 2 nye hovedpuder og 2 rullemadrasser til Gæsteværelset.        
Sanne og Lone står for vask, når det trænger til det. Vi får en vaskechip til 
vaskekælderen. Betina Voss sender mail over udlejning af Gæsteværelset. 

8. Lone og Sanne får undersøgt hvem der står for ordensregler i Fælleshuset. 
Bestyrelsen vil frem over lave kvartals status i Fælleshuset. 

9. Der er i kælderen på Brorsonsvej 13 -15 -17 blevet sat sensor op i kælderen, 
der skulle afprøves. Sanne og Lone har været i opgangene og spurgt de 



 

beboere der var at træffe, hvordan de havde oplevet det. Svarende var at de 
faktisk ikke havde bemærket det, hvilket vi må ud fra er positivt og at det at 
fungerer. Morten vil undersøge hvad det koste at etablere det i alle kældrene. 
Evt. også undersøge hvad besparelserne på sigt vil være. Beslutningen vil så 
kunne træffes på et afdelingsmøde. Evt. i forbindelse et ekstra ordinært 
afdelingsmøde omkring el- ladestandere.  

• Der er taget kontakt Morten ang. askebæger ved Fælleshuset. Der var 
tvivl om det var stort nok. Jens kom med nøgle og vi kunne se, at det 
var større end det umiddelbart så ud til. Der er blevet hængt en nøgle 
op i køkkenet på opslagstavle, så brugere af Fælleshuset selv kan 
tømme askebægeret.                                                                            
Desuden fik vi en snak med Jens omkring opslagstavlerne i alle opgange 
ang. de magneter der hænger på dem. Der forsvinder rigtig mange af 
dem. Siden renoveringen er der brugt ca. 2000 kr. på magneter. 
Bestyrelsen finder det ærgerligt, at der skal bruges så mange penge på 
en lille ting. 

• Vi har kigget på Børglumsparkens hjemmeside, som er virkelig flot og 
med rigtig mange gode oplysninger til deres beboere.                
Bestyrelsen er enig om, at det kunne være en god ide at få noget 
lignende op at køre i vores afdeling.                                                     
Torben fra Børglumparken har tilbudt os hjælp til at komme i gang. Vi 
skal dog være opmærksomme på, at der er en betaling på ca. 100 kr. 
om måneden for at have en website.                                                     
Lynge og Lone vil gå sammen med Torben for at få projektet i gang. 

• Der er ved Fælleshuset opsat container til affalds sortering.                  
Får Fruehøjgaard bøde, hvis der er manglende affalds sortering ved 
Fælleshuset? Vi vil tage kontakt til Hanne Skov. 

• Hvordan gør vi beboerne i afdelingen opmærksom på, at der er et 
Gæsteværelse man kan leje? På sigt kan det promoveres på en website. 
Men inden website bliver aktuel, kan der laves et åbenthus 
arrangement af Gæsteværelset. Esther og Lone vil prøve på at få dette 
op at køre. 

• Dato for bestyrelsens Julefrokost: 11 februar 2023. 



 

• Der er fundet en arbejdsgruppe der skal arbejde med el-ladestandere. 
På tema møde i Åparken var der en fra afdelingen der tilmeldte sig. 
Efterfølgende er en fra Frivillig Bank interesseret i arbejdsgruppen. Fra 
bestyrelsen deltager Lynge og Lone. Der tages kontakt til dem der har 
tilmeldt sig. Der vil blive kigget på en udgift neutral løsning for 
afdelingen. Senere vil der komme et ekstra ordinært afdelingsmøde, 
hvor et eller måske flere løsninger kan blive fremvist og komme til 
afstemning. 

• Lynge har undersøgt omkring alarm til havedørene/ branddørene i 
Fælleshuset. Der findes en løsning, hvor der er en stille alarm, der går til 
en mail. Denne løsning koster 200 kr. pr. dør. Problemet er at det 
kræver en internet forbindelse. Der skal findes ud af om dette kunne 
være en ide. Der skal findes ud af om der stadig er en internet 
forbindelse i Fælleshuset eller om det er muligt at få det. Vi prøver at 
finde en på Fruehøjgaard der ved noget omkring dette. 

  



 

90101 Afdeling Fruehøj  
Afdelingsbestyrelsens møde den 2/11 2022  
 
Administrationen har modtaget referatet den 7/11 2022  
Administrationen har gennemgået referatet den 18/11 2022  

_________________________________________________________________________________ 

Administrationen har bemærkninger til følgende punkter: 

4. Nedlægning af små legepladser: Administrationen orienterer vedrørende tidshorisont 
9. Administrationen er i gang med at undersøge priser for etablering af sensorer i alle kældre, og vi 
vender retur. 


