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Boligforeningen FREMAD – Referat 

Afd. 5 

 

Afdelingsbestyrelsen afd. 5 Mødte Afbud Uden afbud 

Nicolai Kyndesen  x  

Vibeke Nielsen x   

Flemming Pedersen x   

Tonny Kikkenborg Pedersen  x  

Claus Meyer x   

Varmemesteren – ikke medlem af 
bestyrelse: Jørn Jessen 

 x  

 Dagsorden godkendt. Yep. 

1 HB. 
Kun til orientering 

Intet. 

2 Til og fra Varmemesteren og 
beslutninger: 

Muse bekæmpelse: Bestyrelsen afv tilbagemelding vedr 
indhentning af tilbud på bekæmpelse fra JJ. 
Hul i linoleum i fest sal: Afv tilbagemelding fra JJ som skul-
le snakke med firmaet der havde poleret gulvet om de 
havde forårsaget hullet og hvad de ville gøre ved det? 
 

A Effektiv drift. Der ventes endnu på flere tilbud af robot plæne klipper 
som skulle indhentes af JJ. 
Endvidere  

B Jordbed-Sf sten. 
Jordstykke ved legeplads. 

Der klages over at sf sten optager 1 ½ P plads – afv svar 
på mail som er sent til JJ om hvornår disse kan være fjer-
net. 
Rullegræs? Legepladsen er svær at bruge for børnene så 
længe der ophobes mængder af vand på arealet omkring 
legepladsen –mail sent til JJ for at rykke for en dato for 
færdiggørelse. 

C   

D  Bomnøgler. Hvem har bomnøgler samt hvor mange er der til rådighed 
i afd. 5 – afd bestyrelsen mener ikke på nuværende tids-
punkt at det er årsag til bekymring. Vi henstiller endvide-
re til at gårdmænd sørger for at blive bedre til at lukke 
kæderne efter brug. 

                                      Dato: Mandag den 4 Januar 2021 
                                                            Kl.:     19.00  
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E   

3 Festsal. Fest sals damen afventer stadig korrekt rengøringsmiddel 
til rengøring af linoleum gulvene. JJ havde tidligere lovet 
at indkøbe det korrekte rengøringsmiddel til gulve efter 
at han ville tage en samtale om dette emne med firmaet 
der har poleret gulvet i fest salen sidst. 

4   

5 Budget og regnskab  

6 Helhedsplan.  
 

 Eventuelt  

 Næste møde 1-02-2021 

 


