
 

 

 
Bestyrelsesmøde  
Afd. 901-16 Rådhusstrædet Ikast 
  

 

Bestyrelsesmøde 19-06-2018 
Kl. 20,00 
 
Deltagere: 

 

Steen Dalager (formand) 

Niels Bach 

Johnny Bach (Sekretær) 

Ulla Nørgaard (1. suppleant) 

Ejgil Pedersen (2. suppleant) 

 
 

Sted: Rådhusstrædet 16 st. tv. 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse referat sidste bestyrelsesmøde: 

Referat er godkendt. Vi skal dog bemærke at vi stiller os tvivlende over for 

Fruehøjgaards bemærkning til sammenlægning med Strikkeriet.  

 (se de to vedhæftede filer) 

2. Hængepartier 

1) Skinne til altan 

     Er sat i gang - mangler status på levering fra Morten 

  2) Overdækning indgang 

       Er sat i gang - mangler statur på levering fra Morten 

3) "visuelle" billede som Morten lovede vedr. placering af  



     husnummer i forbindelse med skiltning 

     Afventer billede fra Morten 

  4) Buet afdækning uden for 

       Morten afventer svar fra leverandøren 

  5) Vandgennemtrængning under kældertrappe 

       Morten er informeret og vi afventer svar 

  6) Afskalling af mursten i soklen lige over sokkel mod vest 

                                  samt revner i elementer i udvendige hjørner 

        Morten er informeret og vi afventer svar 

3. Græsslåning og udenoms områderne 

Vi foreslår at Keld får arrangeret et møde mellem formanden for nr. 16 og 

formanden for nr. 14. Hvis vi ikke kan få en fornuftig aftale med nr. 14 så vil 

vi fortrække at Fruehøjgaard sørger for udenoms området ud for nr. 16 + ½ 

af græsplænen. Vi vil meget gerne videre nu.  

4. Valg til repræsentantskabet 

Johnny Bach blev valgt. 

5. Forretningsorden for afdelingsbestyrelse 

 Se vedhæftede   

6. Afdelingsmøde 

Vi foreslår den 06-09-18  

7. Organisationsbestyrelse og forretningsudvalget 

Det er en stor glæde for bestyrelsen og suppleanter at Steen Dalager er 

blevet valgt til begge udvalg 

8. Grillfest 

Bestyrelsen indkalder til en grillaften når vejrudsigten ser fornuftig ud. 

9. Eventuelt 

Vi har ønske om at de to måtter bliver ændret til en stor måtte 

 

Vi har talt om at der i perioden 01-05 til 01-10 måske kun skulle vaskes gulv 

hver anden uge 

 

Der har været talt om lydstyrken af musikken fra Vise Vers huset - vi 

afventer situationen.  

 

Vi har talt om at få vrideren fjernet indvendig på hoveddøren således man 

ikke kan bruge låsepalen som stopklods  

 



 

 
90116 Afdeling Rådhusstrædet 
Afdelingsbestyrelsens møde den 19/6 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 21/6 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 26/6 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
1. Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

2. Hængepartier 

1) Skinne til altan: Morten Hove Andersen skal tage et kontrolmål inden 

skinnen sættes i produktion. 

 

2) Overdækning indgang: Morten Hove Andersen har rykket leverandøren 

for levering. 

 

3) Visuelt billede af placering af husnummer: Morten Hove Andersen vender 

tilbage til afdelingsbestyrelsen. 

 

4) Buet afdækning uden for: Morten Hove Andersen er ikke helt skarp på, 

hvad der menes med punktet, men hvis det er vedrørende udvendigt 

hegn, så har leverandøren indvilget i at udbedre det. Ellers kontakt 

Morten Hove Andersen. 

 

5) Vandgennemtrængning under kældertrappe: Udfordringen er meldt til 

entreprenøren. Morten Hove Andersen afventer svar. 

 

6) Afskalning af mursten i sokkel, og revner i elementer: Udfordringerne er 

meldt til entreprenøren. Morten Hove Andersen afventer svar med hensyn 

til afskalning af mursten. Elementleverandøren har meddelt, at de 

kommer og vurderer revnerne. 

 

3. Græsslåning og udenoms områder 

Kjeld Kristensen har arrangeret et møde, så der kan findes en fælles forståelse. 

 

4. Valg til repræsentantskabet 

Johnny Bach er registreret som afdelingens repræsentant i boligselskabets 

repræsentantskab. 

 

5. Forretningsorden for afdelingsbestyrelse 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

6. Afdelingsmøde 

Administrationen har planlagt afdelingsmødet til torsdag den 6/9 2018 kl. 19. 

 

7. Organisationsbestyrelse og forretningsudvalg 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

8. Grillfest 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
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