
Beboermøde/budget og regnskab 
 
Den 21. September 2016 
 
Mødt:  17 hustande - ialt 34 stemmeberettigede 
 
Dirigent: Bent Skov 
 
Mødet er lovligt indvarslet og godkendt. 
 
Referent: Jeanette Bøger 
 
Stemmetællere: Michael og Ronald 
 
Lena: 
Kort orientering til beboerne: 
 
Hvilke til der forsøges løst ved at så græs i grusområderne. 
 
Det ny byggeri Kirkehaven, beliggende ved Vejleå Kirke som er til indflytning  
pr. 15.02.2017. 
 
Det kommende byggeri Solkysten, beliggende tæt ved Lidl. 
 
Glashusets nye sal, står klar meget snart, der mangler indkøb af service og øvrige 
køkkenting. 
 
Lidt om hverdagen i Glashuset, det ny folkekøkken og hvad det indebærer.  
Nærmere herom, kan oplyses ved henvendelse i Glashuset. 
 
Forslag: 
1) rygeforbud på altanerne med åbne vinduer, altså at vinduerne skal holdes lukkede når 

der ryges på altanerne. 
Forslaget bortfaldt, da der ikke var interesse hos beboerne i at stemme omkring dette og 
ønskede, at det forbliver som det har været tidligere. 
 
2)  altanfarver: 
Bestyrelsen foreslår Jordfarver, farveskala kan afhentes på ejendomskontoret 
Godkendt ved flertals håndsoprækning. 2 undlod at stemme. 
 
Tom Frandsen: 
Regnskabet: kort gennemgang 
Ingen protester mod regnskabet, kun få spørgsmål. Regnskabet godkendt. 
 
Budget: 
Gennemgået. 
Beboer spørger til hvorfor haverne er steget, nogle ganske få ører og andre 14 kr. 
Tom lover at undersøge nærmere herom. Lena kom med en forklaring omkring udregning. 
Beboer er utilfreds med tv kanalerne.  Der kommer ændringer i nærmeste fremtid 2017, 
Hvor den gamle aftale med yousee ophører. Diverse spørgsmål til dette, behørigt 
besvaret. Beboer spørger til fibernet.  
Budget godkendt. 



 
Lena: Kort præsentation af bestyrelsen til de nye beboere. 
 
Eventuelt: 
 
Beboer: lys virker ikke ved området 27 til 31, både indgangspartierne, mellemgang og 
parkeringspladsen. 
 
Beboer: problemer med lys på opgangene i samtlige opgange 21-31. 
 
Beboer: manglende lys på skiltene ved indkørselerne siden ombygningen, minus ved 
glashuset. 
 
Beboer: opgang 29, cykler, mangel på plads i skurene, kan der komme et halvtag på 
bagsiden af skurene. Bestyrelsen vil arbejde på sagen om den kan løses.  
 
Beboer: er utilfreds med spytteri og ønsker at vide hvad vi kan gøre. Der kan generelt ikke 
gøres noget, med mindre man sender klage over hvad og hvem. 
 
Beboer: skraldespande, sidder generelt for højt så børn ikke kan nå, hvad med der bliver 
monteret nogen på siderne af betonbænkene. 
 
Østergården 11 er der en beboer der hver dag parkerer motorcykel ved opgangen, dette 
er ikke tilladt. Der vil blive fremsendt skrivelse til pågældende beboer. 
 
 
 
 
 
 
 


