
 

 

 

Til beboerne i afdeling 15 
Dato 14. november 2019 /mt 

 
 
 

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
 

 

Vi indkalder dig til ekstraordinært afdelingsmøde renovering af badeværelser i afdelingen:  
 

tirsdag den 3. december 2019, kl. 19:00 
 
i det store mødelokale på Frydenlunds Allé 8. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Nedsættelse af stemmeudvalg. 
3. Afstemning om renovering af badeværelser. 
 
Hvorfor indkaldes du til dette ekstraordinært afdelingsmøde? 
På afdelingsmødet den 3. september 2019, blev udskiftningen af badeværelser diskuteret og man 
stemte for, at afdelingsbestyrelsen i samarbejde med administrationen i Almenbo, skulle få udarbej-
det et forslag til renovering af afdelingens badeværelser, hvor det nuværende badekar fjernes og der 
etableres en bruseniche og plads til en vaskesøjle (gælder dog ikke 1 & de små 2 værelses boliger). 
 
Motivering for forslaget  
1. I forbindelse med renoveringen af vvs-installationer i badeværelset konstaterede man, at nogle 

afløb fra badekarrene var i så dårlig stand, at man i nogle lejemål måtte nedtage badekarret og 
etablere en bruseniche. Der er en stor risiko for, at vi i årene fremover, vil finde flere dårlige afløb 
fra badekarrene og vi risikerer derfor, at vi skal fjerne badekarret og etablere brusekabine i et 
ukendt antal lejemål, og en sådan løbende renovering vil påvirke afdelingens budget i en negativ 
retning. 

2. Mange af afdelingens beboer har forespurgt ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen 
om muligheden for, at de kunne få renoveret deres badeværelse. En del af beboerne ønskede at 
få fjernet badekaret, da man havde fået svært ved at træde op i badekaret.  

 
Af hensyn til bestilling af smørrebrød, bedes tilmelding på nedenstående talon, afleveret senest den 
25. november 2019. 
• For deltagere fra Frydenlunds Allé: I ejendomsfunktionærens postkasse, Frydenlunds Allé 71, Kld. 
• For deltagere fra Musvågevej: I ejendomsfunktionærens brevindkast på Musvågevej 4. 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 

OBS: Dørene til mødelokalet åbnes kl. 18:30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afdeling 15 – Tilmelding til afdelingsmødet 3. december 2019 
 
Navn:  Antal:    
 
Adresse:  _________________________________________________________________________ 


