
 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 

i AlmenBo Aarhus afd. 15 

Tirsdag den 13.08.19 Kl. 19.00 
 

 

Afbud. Kirsten – Allan – Hanni 

 

 
1. Hobby og fritid 

Referat fra udvalgets seneste møde – Ingen møde afholdt 

 

2. Næste møde 

 
Tirsdag den 10.09.19 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Godkendt 

 
4. Renovering af afdelingens 

 
a. Byggemøde nr.40 - 11.06.2019 - Taget til efterretning 

b. Byggemøde nr. 41- 25.06.2019 - Taget til efterretning 

 

 
5. Orientering fra afdelingen 

 
a. Nyt Budget 2020 – Godkendt ingen lejeforhøjelse i 2020 

b. Orienteringsbrev vedr. permanent lukning af Staghøjvej – Taget til efterretning 

c. Frydenlund-Tilst - Status effektiveringer juni 2019 – Taget til efterretning 

d. Badeværelser renovering prisoverslag – Debat og vi afventer beslutning fra afdelingsmødet 

e. Oprydning i diverse kælderrum – Det besluttes at der foretages oprydning hver år i uge 40. 

f. Ansøgning om privat p- plads Frydenlunds Alle- der etableres 2 handicap parkeringspladser 

ved blok 21. 

g. Afdelingsbestyrelsens beretning for 2019 – Debat og taget til efterretning. 

 
6. Nye lejemål 

a. Frydenlunds Alle 65 1 th er genudlejet pr 15.08.19 - Taget til efterretning 

b. Frydenlunds Alle 41, st.tv. er genudlejet pr. 01.09.19 - Taget til efterretning 



 

 

c. Frydenlunds Alle 25, st.v. er genudlejet pr. 15.08-19 – Taget til efterretning 

d. Frydenlunds Alle 37, st.tv. er genudlejet pr. 15.08.19 – Taget til efterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Regnskab 

Kirsten C – afbud fra Kirsten 

Fritidsudvalgets kassebeholdning optalt i forbindelse med sommerferien intet at bemærke. 

 

8. Kontooversigter 

 

Kontokort 2. kvartal 2019 – debat og taget til efterretning. 

 

9. Klager 

a. Skrivelse til beboer på Frydenlunds alle – Tage til efterretning 

b. Skrivelse til beboer på Frydenlunds alle 71 – Tage til efterretning 

 
10. Eventuelt 

 

 

 
 

Steen Crohnager 
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