
Bestyrelsesmøde den 30. januar  2020           nr. 297 
 

 

Fremmødte: Flemming Nielsen (FN), Dorte Sørensen (DS),  Leif Andreasen (LA), 

Guri Kølle (GK), Charlotte Bærndt (CB)  og 1. suppleant Susanne Hyldegaard Sall. 

Fra administrationen: Morten Seehusen (MS) 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat. 

Referat nr. 296 blev godkendt.  

 

Ad. 2  Justering af Helhedsplan. 

Mod forventning endnu ikke færdigskrevet. Punktet derfor udsat til næste møde. 

 

Ad. 3 Afd. 1 på ”Monitoreringsliste”. 

Angående den nye ”monitoreringsliste”, som Afd. 1 + 22 er havnet på, redegjorde MS 

for, hvad sigtet med denne liste er, hvad der historisk har ligget forud og ikke mindst, 

hvilke afledte effekter det har for vores udsatte område (afd. 1 + 22). 

Mest konkret for os er, at det nu er kommunen, som skal være den udfarende i forhold til, 

at vi hvert 4. år selv har skullet ansøge om en ny periode for fleksibel udlejning. Det er nu 

gjort obligatorisk at have fleksibel udlejning for dem, som optræder på denne ”monitore-

ringsliste”, hvorfor vi ikke længere skal ansøge om dette. 

 

Ad. 4 Affaldssortering. 

Efter at vi har fået kendskab til NFS’s planer omkring renovation, herunder såvel sorte-

ring af affald som maksimal afstand fra affaldsbil til affaldsbeholdere, har vi nu mulighed 

for at drage nytte af den viden i forhold til den igangsatte haverenovering i Tronnealle. 

 

I praksis vil det sige, at vi nok bør etablere en løsning med molokker hér, når vi senere i 

år går i gang med at renovere P-området og området, som støder op til. Dette vil i sagens 

natur betyde en merudgift i forholdt til det ”gamle” budget (og bevilling). 

 

MS fortalte, at den økonomiske side næppe vil volde os problemer og at der i forbindelse 

med, at vi i foråret ajourfører 5-års planen for renoveringer i afdelingerne nok skal finde 

penge til en merudgift til molokker i Tronnealle også. 

 

Ad. 5 Fjernvarme på Nydamsvej? 

Det er undersøgt, hvorvidt der er mulighed for at løse problemet med de 50 år gamle gal-

vaniserede rør, som forsyner afd. 12 (de beskyttede boliger). 

Dels har de begrænset levetid tilbage og en del af rørende er uden isolering, hvorfor var-

meregningen i disse boliger er høj i forhold til dagens standard. 

 

Derfor er der indhentet prisoverslag/tilbud fra NFS på at løse dette, men den samlede pris 

er desværre så høj for den ideelle løsning, at det aldrig vil kunne tjene sig ind. Ejendoms-

inspektøren vil derfor undersøge, om der skulle findes en alternativ og brugbar løsning. 

 

 



Ad. 6 Eventuelt. 

DS spurgte til, hvorvid støttecentret har opsagt deres lejemål i Ådalen. MS bekræftede 

dette. 

DS gav udtryk for, at hjertestarteren i Sprotoftens fælleshus burde placeres uden for i ste-

det for inden i bygningen. Tillige skulle denne hjertestarter også registreres i systemet, 

hvilket ikke var tilfældet p.t. 

MS svarede, at han ikke kender så meget til hjertestartere, men lovede at finde ud af, 

hvad der kan gøres. 

 

Møder for perioden frem til sommerferien blev aftalt som følger: 

 

Mandag den 24. februar kl. 16.00 

Torsdag den 26. marts    kl. 17.00 (umiddelbart før rep-mødet) 

Torsdag den 26. marts    kl. 18.30 Rep-møde 

Torsdag den 30. april      kl. 17.00 

Torsdag den 28. maj       kl. 17.00 

Mandag den 6. juli         kl. 16.00  

 

 

 

 

Godkendt 24. februar 2020 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Flemming Nielsen    Dorte Sørensen 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Leif Andreasen       Charlotte Bærndt    

 

 

______________________________ 

Guri Kølle 


