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Mødedeltagere 
 

    
 Henrik Svendsen (HS) 
 Jens Eriksen (JE) 
 Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML) 
 Eugen Sølberg (ES) Meldte afbud                      
 Vagn Bille (VB) 
 René Pedersen (RP) 

     
 

 
Afbud fra: 
 

  
    

 
Fra KAB / drifts-
kontoret 

    
 Brian Ludvigsen (BL) Syg 
 Anders Brøgger (AB) 

    
 
 

 

Dagsorden 

 
1.  Valg af referent. 

RP blev valgt. 
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde. 
Grundet House Warming af beboerhus, blev der intet referat taget. 

 
3. Løbende sager fra Ejendomskontoret v. AB 

Igangværende vedligeholdsesopgaver (Fremsendes) 
Planlagte vedligeholdsesopgaver (Fremsendes) 
Både Igangværende og Planlagt vedligeholdsesopgaver blev gennemgået og alt 
ser fint ud. 
Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. 
Budgettet følger planen for tidspunktet for regnskabsåret. 
 
 
 
Vi fik besøg af beboerhusets nabo, der havde nogle gode initiver omkring nogle 
aktiviteter, som hun gerne ville afholde for beboerne i Baunevangen. 
 
Det drejede sig bla. om fastelavn-, sommer- og jule arrangementer. 
 
Bestyrelsen bifaldt dette og det første arrangement vil være, en afholdelse af 
fastelavn søndag d. 19.02.23 kl.10:00. Opslag vil følge senere. 
 
Datoer følger for de andre arrangementer. 
 
Frivillige der ønsker at bidrage med hjælp og tid, kan kontakte bestyrelsen for 
yderligere oplysninger. 
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4.  
Informationer fra Kundechef v. AB 
Status - Ladestanderprojekt / Carpow 
I morgen, onsdag d. 30.11 er der besigtigelse af projektet og indhentning af 
priser. 
Fremtidig rengøring af beboerhus. 
Efter gennemgang af indhentet tilbud, fortsætter nuværende rengøringsfirma. 
SMS info / Beboer App – skal boostes ! 
Der kommer snarest en relancering af beboer app’en 
Gennemgang af regnskab / budget 
Ved fremtidig gennemgang af budgettet, skal en KAB-regnskabskyndig 
medarbejder med for, at forklare regnskabet mere konkret. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Vedligeholdelse af lejemål 
 Ovenlysvinduer 
 Fuger ml mursten m.m 

Ideen med ovenstående er, at vi prøver af lave gensidige aftaler, med de firmaer 
som har fået tid og muligheder, måske grundet reduceret arbejdsopgaver, til at 
hjælpe os, med nogle af de arbejdsopgaver, som vi har i Baunevangen. 

 
 

6. Beboerhus info (JE og VB) 
 
Ældreboligerne – skal de betale for brug af fælleslokale/beboerhus? 
Prisen er blevet sat til 6000 kr. for afbenyttelse af beboerhuset i 2023. 
 
Beboerhus – info / oplevelser / manglende indkøb 
Gardiner bliver monteret d. 16.12.22 og puder til bænkene er bestilte. 
Der arbejdes på en anden låseløsning til hoveddøren. 
 

7. Orientering fra OB 
Vi fik en lille orientering fra OB-mødet. 

 
 

8. Evt. 
Intet under evt. 

 
 

  
 


