
 

 

 
Referat 
Bestyrelsesmøde 
Afd. 901-16 Rådhusstrædet  Ikast 
 

 

 

Bestyrelsesmøde nr. 10  
 30-07-2018  Kl. 19,00 

Sted: Rådhusstrædet 16 st. tv. 

 

Deltagere:  

 Steen (formand ) 

 Niels 

 Ulla  (1.suppleant)   

 Ejgil  (2. suppleant ) 

 

Fraværende: 

 Johnny (sekretær)  

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse referat  sidste bestyrelsesmøde 

Mangler opdatering fra Morten fra punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Ordinært afdelingsmøde 06/09/2018 

  Valg af dirigent Steen Jonassen foreslås. 

  Valg af referent  Hanne Skov foreslås. 

  Valg af formand Steen modtager genvalg. 

  Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen Niels Bach  

  modtager genvalg. 

  Valg af 2 suppleanter Modtager genvalg Ulla og Ejgil. 

  Budgetmøde på Fruehøjgaard 20-08-2018 kl. 15 

   Niels og Johnny vil deltage. Ulla deltager i stedet for Steen. 

  Tilmeldingsliste til afdelingsmøde ophænges på  

  opslagstavle. 



 

 
 

3. Evaluering af møde angående udenoms arealer /græsslåning 

Bestyrelsen vil gerne ved budgetmøde have en opgørelse over hvad det 

koster at  klippe græs samt have vedligehold og vinter vedligeholdelse hver 

for sig. 

Hvad er status for fjernelse af vrider på gangdør. 

4. Trappevask 

Vi ønsker at der i perioden fra 01-05- og til den 01-10 kun bliver vasket hver 

anden uge. Hvad er den økonomiske konsekvens herved. 

5. Pulverslukker 

Er der mulighed  for en pulverslukker evt. i kælderen ved postkassen. Har 

Fruehøjgaard erfaring andre steder fra. 

 

6. Eventuelt 

Vi har igen diskuteret støj fra Folkets Vise Vers Hus, og er blevet enige at 

rette henvendelse til Ikast Brande kommune for at få oplysning om hvor 

ansvaret ligger for støj niveau.  

  



 

 
90116 Afdeling Rådhusstrædet 
Afdelingsbestyrelsens møde den 30/7 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 31/7 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 13/8 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
1. Godkendelse af referat 

Manglende opdatering fra Morten: Ifølge Morten Hove Andersen har han sendt information 

direkte til afdelingsbestyrelsen. 

 

2. Ordinært afdelingsmøde 6/9 2018 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

3. Evaluering af møde angående udenoms arealer/græsslåning 

Budgetmødet: Kjeld Kristensen deltager i budgetmødet, hvor græsslåning, udearealer og 

vinterforanstaltninger kan drøftes. 
 

Fjernes af vrider på gangdøren: Ifølge Kjeld Kristensen må vrideren ikke fjernes af 

sikkerhedsmæssige årsager. 

 

4. Trappevask 

Ifølge Kjeld Kristensen vil der være en besparelse på kr. 2.700,-. 

 

5. Pulverslukker 

Kjeld Kristensen oplyser, at der ikke er nogen erfaring med pulverslukkere i kældre. Det er 

selvfølgelig en mulighed at få en sådan sat op. Giv venligst besked til Kjeld Kristensen, hvis 

afdelingen ønsker det. 

 

6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
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