
Fordelingstal 8: 94kr./måned 

Fordelingstal 7: 82kr./måned 

Fordelingstal 4: 47kr./måned 

 

Bestyrelsesmøde 1/6 – 06 

Hos Lene Thomsen Malurtvej 17 

Bestyrelsen er fuldtallig, 1. suppleanten deltager i mødet uden stemmeret. 

 

1. Valg af ordstyrer. 

 JR er valgt som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 5/5 – 06 

 Referatet er godkendt efter opsummering af procedure for underskrivelse. 

 

3. Gensidig orientering. 

 LM orienterer om at Aalborg kommune har klaget over at der bliver sat storskrald op 

på P-pladsen alt for tidligt. Man må tidligst sætte sit affald op på P-pladsen dagen 

før de henter det. Dette bedes alle brugere af ordningen tage til efterretning. 

 Prisen på trappevask stiger pr. 1/7 – 06, så trappevasken koster fremover: 

 

 

 

 

 

 Fællesudgifterne er pr. 1/6 reguleret med tilbagevirkende kraft. Så fremover vil det 

blive de fællesudgifter der blev godkendt på sidste generalforsamling der vil blive 

opkrævet. 

 

4. Opgavefordeling. 

 LM udleverer arbejdsplan over opgaver som bestyrelsen skal udføre. 

Arbejdsfordelingen godkendes af bestyrelsen. 

 

5. Stillingtagen til lugtgener fra skralderum i vinkelblokken. 

 Ole Sørensen, 25 1 TV har klaget over lugtgener fra skralderum i kælderen som 

befinder sig lige under hans lejlighed. Bestyrelsen har diskuteret forskellige 

løsninger, og beslutter at indkøbe 3 stk. affalds containere til 6439 kr. inkl. Moms. 

Containerne skal placeres for enden af vinkelblokken ud mod Perikumvej, i denne 

forbindelse skal der etableres en plads med fliser som containerne skal stå på. 

Bestyrelsen og Ole Sørensen vil udføre denne opgave i samarbejde med 

gårdmanden. Fremover skal gårdmanden så smide affaldssækkene op i containerne i 

stedet for at stille dem i rummet i kælderen. 

 



6. Evt. 

 JR har haft en murer ude at se på nogle skader i kælderen i vinkelblokken, men 

arbejdet blev udsat pga. vejret. LM beder JR kontakte mureren for at få arbejdet 

udført. 

 

7. Dato for næste møde. 

 Bestyrelsen holder sommerferie i juli, dato for næste møde vil blive udmeldt senere. 

 

 


