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Afdelingsbestyrelsen 
Korskærparken 

Fredericia den 06.06.2018 
 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
mandag den 11. juni 2018 kl. 19. 

 
Afbud:  Ingen   
Ikke mødt:  Jimmi 
Indbudt: Ingen 
 
 

1. Velkomst ved formanden. 
a. DropBox. 

2. Tilretning/godkendelse af dagsordenen. 
a. I.a.b. 

3. Information fra formanden m.v.. 
a. boli.nu. 

i. Formandsmøde. 
1. Herunder: Persondataloven v/ Jørn. 

a. Det ved vi endnu ikke noget konkret om, eksempelvis 
klager. 

ii. Regnskab 17 og budget 19. 
1. Vi har godkendt både regnskab og budget. 

b. Driftslederen. 
i. Låse i gavlene fjernes. 

c. Grønningen. 
i. Hører åbenbart under husbestyrelsen for Medborgerhuset. 

d. Medborgerhuset. 
i. Markvandring på Grønningen 14/6 kl. 9.30. Hvem deltager?  

1. Susanne og Steen. 
4. Afdelingsmødet: 

a. Sted. 
i. Medborgerhuset, som stiller stole op og rydder op. 

b. Opgavefordeling. 
i. Susanne bestilt 2 x ½ smørrebrød, + kage. Pris kr. 6.400,- inkl. 

arbejdsløn. 
ii. Vi starter med spisning kl. 17.30, og afdelingsmødet kl. 18.30. 
iii. Steen indbydelser + dirigent. 
iv. Steen laver lejerliste, i adresseorden. Susanne og Lene klarer 

opgaven med stemmesedler.  
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v. På valg: 
1. Steen – vil gerne afløses som formand. 
2. Susanne 
3. Jørn 

5. Ventilation i lejlighederne. 
a. Per Skau: Målinger viste at der var fejl i et par lejligheder som bliver justeret i 

forbindelse med 1. års gennemgangen. Derud over har vi i ks materialet 
fundet andre lejligheder vi ønsker gennemgået, hvilket også sker i 
forbindelse med 1. års gennemgangen. 

6. Genbrugsrum v/ Lene. 
a. Laila, Lene og Susanne mødes, og planlægger for efteråret – hvis vi skal 

forsætte. Der mangler flere frivillige. 
7. Udflugt Skærup Zoo i august v/ Lene. 

a. Lene laver forslag, og så mødes vi om det. 
8. Vingave v/ Lene. 

a. Nye lejere dukker ikke op, når de bliver indbudt. 
b. Ideen droppes, og de indkøbte varer bruges til andre formål. 

9. Motorcykler i rum for el cykler. 
a. Det ønsker vi ikke at gå med til. Andre muligheder bør bruges. 

10. Brug/oprydning af grillpladser. 
a. Sussanne sætter seddel op i opgangen om oprydning ved grill-pladsen. 

11. Online brikaflæsere til vaskerier.  
a. Prisen er kr. 41.875,- inkl. moms for 5 vaskerier. Det siger vi ja til. 

12. Eventuelt. 
a. Strikkeklubben forsat i bestyrelseslokalet. 
b. Vejledning i klager sættes op i opgangen. 

  
 
Steen Knudsen 
Formand 
 
Diverse udlejninger kan nu ses i DropBox. 
Planlagte bestyrelsesmøder: 13/8-18 og 8/9-18. 
Temaaften for beboerne: Intet planlagt. 
Afdelingsmøde: 13. september 2018. Sted: Medborgerhuset. 


