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Boligforeningen FREMAD – 

                             Afd. 5 

Referat. 
Dato: Mandag den 2. November 2020 

Kl. 19:00 
 
 

Afdelingsbestyrelsen afd. 5 Mødte Afbud Uden afbud 
Flemming Pedersen x   

Claus Meyer x   
Nicolaj Kyndesen x   

Vibeke Nielsen x   
Tonny Kikkenborg x   

Varmemesteren – ikke medlem af 
bestyrelse: Jørn Jessen 

X   

A. Dagsorden godkendt. Godkendt. 

B. HB Referat 
Kun til orientering 

Intet nyt 

C. Til / fra Varmemesteren & 
beslutninger: 

P plads ved festsalen/børnehaven vil blive udvidet i november. 
Slidlag af asfalt vil blive pålagt forår 2021 

   
1  Div. Bede vil blive klargjort til ilægning af SF sten november. 

 

2  Der er en dialog med borger ÅV om ned klipning af hæk. 
 

3  STA er ved at fremstille nye kasser til el ved garagene. 
El tavle til garage i ÅP ved vaskehuset er blevet opført uden for 

vaskehuset. 
 

4  Defekt vaskemaskine i vaskehuset ÅV fjernes efter vedtagelse på 
beboermøde 2018 

 
D. Festsal. JJ bestiller boning af gulv i festsalen pris ca. 3000 + moms. 

Claus undersøger om salsdame vil foretage hovedrengøring af salen. 

E. Vaskerier. Nortec kan ikke levere til den aftalte pris så aftalen bortfalder.  

F. Helhedsplan. Der vil blive arrangeret kørsel til ECH til beboermøde 29-11-2020 for de 
beboer der ikke har mulighed for egen transport. 

G. Budget & regnskab. Intet nyt 
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H. Næste møde dato Mandag 07-12-2020 

I. Eventuelt.  
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