
 

Referat 
Bestyrelsesmøde 
Afd. 901-16 Rådhusstrædet Ikast 
 

 

 

Bestyrelsesmøde nr. 13  
02-07-19 Kl. 19,00 

Sted: Rådhusstrædet 16 st. tv. 

 

Deltagere:  

 Steen (formand) 

 Johnny (sekretær) 

 Niels 

 Ejgil (2. suppleant ) 

 

Fraværende: 

 

 Ulla (1. suppleant)  

 
 

  

Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse referat sidste bestyrelsesmøde 

Referat godkendt  

 

2. Evaluering af møde vedrørende sammenlægning med Strikkeriet. 

Referat taget til efterretning 

 

3. Evaluering på "Markvandring" 

Hækken er blevet klippet som ønsket i vores vedligeholdelses katalog. 

 



Bestyrelsen vil evt. selv gerne stå for at holde de grønne områder.  

I den forbindelse vil vi spørge om man kan få bevilget et engangsbeløb  

til indkøb af kultivator – rive etc., samt en Ginge håndskubber.  

Desuden vil vi gerne vide hvor meget vi kan få ”udbetalt” for at lave dette 

stykke arbejde. Det må som udgangspunkt være det samme som 

Fruehøjgaard betaler til ekstern vedligeholdelse af udenoms arealer.  

Det beløb kan evt. bruges til sociale formål i Rådhusstrædet. Vi forventer at 

Hanne/Keld kan informere om dette til vores budgetmøde den 21-08-19.  

For en god ordens skyld så taler vi kun om Rådhusstrædet og vi taler ikke 

om vinter rengøring. 

 

Vi tager til efterretning at man ikke kan lave en optimal løsning af låge til 

cykelskuret.  

 

Låge indtil stuen til højre vil blive leveret uge 27 og tømreren sætte den op 

hurtigst muligt. 

 

Ang. Carporte så vil vi til afdelingsmødet får et oplæg fra Fruehøjgaard/Keld. 

Radiatorer/varmeforbrug i kælderen er blevet tjekket og alt er som det skal 

være. 

 

4. Ændring i forretningsorden for Rådhusstrædet 

afsnit 27 udgår 

overskrift ændres så den er gældende for Strikkeriet også 

Som udgangspunkt gælder forretningsordenen også for strikkeriet, 

men antal bestyrelsesmedlemmer skal vedtages på afdelingsmødet. 

 

afsnit 27 udgår 

 

overskrift ændres så den er gældende for Strikkeret også 

 

5. Næste bestyrelsesmøde (sidste inden afdelingsmøde). Forslag 8. august 

2019 

Næste møde bliver den 01-08-19 – kl. 18,00 

 

6. Eventuelt 

Der blev talt løst og fast om alt mellem himmel og jord 

 



 

 
90116 Afdeling Rådhusstrædet 
Afdelingsbestyrelsens møde den 2/7 2019 
 
Administrationen har modtaget referatet den 2/7 2019 
Administrationen har gennemgået referatet den 4/7 2019 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har kun bemærkning til dagsordens punkt 3 vedrørende evaluering på ’Markvandring’, 
som har med det kommende budgetforslag og eventuelt forslag om carporte til afdelingsmødet i september 
måned. Emnerne skal drøftes nærmere på budgetmødet, som administrationen i øvrigt foreslår, bliver 
afholdt tidligere så der er mulighed for at få forslag til afdelingsmødet gennemarbejdet ordentligt. Nyt 
tidspunkt for budgetmøde aftales med Hanne Skov. 
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