
 

 

Åben bestyrelsesmøde på Tavlhøj d. 10.3.2020 

 

Der er 15 personer tilmeldte - 14 personer fremmødte.  

Søren bød velkommen. 

10.10.19 + 20.2.20 har Søren været til formandsmøde. 

Det er blevet sværere at indgive klager. Klagesagerne er blevet dyre og Boli.nu har ikke god erfaring med at 

vinde sagerne, da bevismaterialet skal være stærkt. 

Aktivitetshuset i Skanseparken forventes at blive indviet i oktober 2020 

Der er fokus på affaldscontainere i Boli.nu i 2020/2021. Vi får ros for affaldssorteringen i Blåbærparken. 

Der er lavet kampagne om at have et ordentligt sprog til hinanden. Der er lavet plancher, som er hængt op 

på Boli.nu kontoret og det ser ud til at have en effekt.  

Der holdes verdensmesterskab i orienteringsløb i Fredericia d. 9.6.20. Løbet vil gå gennem et par af 

afdelingerne i byen. 

Besigtelsesturene er ændret fra at være 3 dage om året til kun at være 1 dag. 

Der arbejdes med GDPR i Boli.nu. Der bliver ikke oplyst om nye beboer før de flytter ind. 

Det er fremover muligt at få induktionskomfur, når det gamle/defekte skal udskiftes. 

Der er købt 3 nye biler i Boli.nu med Boli.nu’s logo på. Det er ikke elbiler og de bruges af de 3 teams til at 

transportere servicemedarbejderne rundt i de forskellige afdelinger. 

16.11.19 var der i Blåbærparken arrangeret tur til julemarked på Egeskov Slot. En dejlig tur, men vejret var 

ikke med os. 

28.11.19 var der juletræstænding samt indvielse af stenen, som står ved indkørslen til Blåbærparken. Anne 

Føns var udvalgt til at afsløre stenen. I hendes fravær blev det i stedet Nicklas nr. 24 

I december 2019 havde vi 3 indbrud i Blåbærparken.  

I januar 2020 fik vi ny servicemedarbejder. Carsten er flyttet til et andet team inde i Fredericia. Det er 

vigtigt at få frem, at vi i bestyrelsen ikke har haft indflydelse på sammensætning af team eller omrokering. 

Vi er kede af at han er flyttet. Blåbærparken har overrakt Carsten 2 flasker god vin. Vi håber og tror at alt 

bliver godt engang og at vi sparer penge. 

D. 27.2.20 var Søren og Lene på markvandring sammen med Martin Bjerrum og teamleder Jacob 

Skovgaard. Gadebelysningen, opretning af fliser på stierne samt terrassedøre med håndtag blevet drøftet. 

Dette vil igen blive taget op og drøftet på afdelingsmødet d. 8.9.2020. 

 

 



Anna Føns har undersøgt mere angående p-pladser på græsstykket mellem nr. 1 -5.  Søren tager det med til 

hovedbestyrelsen for at undersøge sagen nærmere. Dette tages op igen på afdelingsmødet. 

Boli.nu har 75-års jubilæum og afdelingerne modtager et beløb svarende til kr. 100,00 pr husstand. Heraf er 

nogle af pengene brugt på turen til Egeskov. 

Rådighedsbeløb: kr. 2.480,30 

Et forslag til arrangement i Blåbærparken er at der kunne laves en grill aften. Bestyrelsen tager gerne imod 

andre/flere forslag til socialt samvær.  

Der er nogen, der godt kunne tænke sig at brunchdatoen ændres, men pga. Corona smittefaren har det 

ikke været muligt at holde bestyrelsesmøde herom. Vi afventer om den overhovedet kan afholdes i juni. Vi 

kan på afdelingsmødet i september drøfte nye datoer omkring brunch. 

 

Bestyrelsen 


