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Evaluering af fastelavnsfestEvaluering af fastelavnsfestEvaluering af fastelavnsfestEvaluering af fastelavnsfest    

Bestyrelsen var glade for fremmødet og håber på endnu flere næste år. 

Diskussion af Diskussion af Diskussion af Diskussion af renovation (affaldsafhentning) i Skelagergårdenerenovation (affaldsafhentning) i Skelagergårdenerenovation (affaldsafhentning) i Skelagergårdenerenovation (affaldsafhentning) i Skelagergårdene    

Umiddelbart før bestyrelsesmødet fik bestyrelsen en større orientering af Aalborg Kommune, Hasseris 

Boligselskabs affaldsambassadører, samt Jesper Futtrup omkring kommunens tanker om den fremtidige 

affaldssortering. Tendensen er, at alle i fremtiden skal affaldssortere i væsentlig højere grad end i dag. 

Vi må regne med, at alle beboernes affaldsvaner må ændres. For eksempel regner bestyrelsen med, at de 

blå affaldscontainere bliver erstattet med nedgravede affaldscontainere og der bliver mulighed for 

afhentning af storskrald. 

Disse tiltag kommer til at gavne både miljøet og vores økonomi. 

Der arbejdes videre med ideer til hvordan dette skal udføres i praksis. 

Hvad kan vi gøre for større udlejning af fælleshuseHvad kan vi gøre for større udlejning af fælleshuseHvad kan vi gøre for større udlejning af fælleshuseHvad kan vi gøre for større udlejning af fælleshuset og rutinerne omkring dette?t og rutinerne omkring dette?t og rutinerne omkring dette?t og rutinerne omkring dette?    

Udsat til næste møde. 

Kort gennemgang af lys i fællKort gennemgang af lys i fællKort gennemgang af lys i fællKort gennemgang af lys i fælleeeeshuset.shuset.shuset.shuset.    

Alle pærerne i fælleshuset er nu udskiftet til LED-pærer. Det er en investering, som er tjent hjem på 1,5 år 

og giver en fremtidig besparelse på eludgifterne i fælleshuset. 

Kort gennemgang af evt. skifte af udendørsbelysningKort gennemgang af evt. skifte af udendørsbelysningKort gennemgang af evt. skifte af udendørsbelysningKort gennemgang af evt. skifte af udendørsbelysning    

Der findes pt. ikke en løsning på udskiftning af pærerne, som kan betale sig, fordi der ikke er nogen LED-

pærer, som passer i lamperne. Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen inden for LED-pærer. 

Skal vi skal have røgfri boliger i Skelagergårdene?Skal vi skal have røgfri boliger i Skelagergårdene?Skal vi skal have røgfri boliger i Skelagergårdene?Skal vi skal have røgfri boliger i Skelagergårdene?    

Bestyrelsen er imod et forbud mod rygning i boligerne, men anmoder beboerne at vise hensyn til sine 

naboer. 

Forberedelse til beboermødeForberedelse til beboermødeForberedelse til beboermødeForberedelse til beboermøde    

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen og forberedte sig på de enkelte punkter. 



Bordet RundtBordet RundtBordet RundtBordet Rundt    

De Sangglade har søgt om tilskud til bustur rundt i Hanherred. Bestyrelsen har bevilliget 3000 kr. 

En beboer har henvendt sig vedrørende afløbsrørene ved chikanebumpene. Brevet er desværre afleveret 

for sent til at kunne behandles til beboermødet, men der er taget kontakt til administrationen og løsningen 

bliver fremrykket. 

En anden beboer har henvendt sig for sent vedrørende garager, carporte og affald på altanerne. Ukorrekt 

brug af garagerne bliver videregivet til administrationen. Samtlige andre forhold er allerede ikke tilladt. 

Kommunen har afvist at tillade konstruktion af carporte. 

Bestyrelsen er helt uforstående overfor fældning af træerne mellem gårdene uden genplantning. Vi er 

samtidig uforstående overfor den manglende dialog med selskabet omkring disse fældninger, idet 

bestyrelsen ikke engang er blevet orienteret. 

Evt.Evt.Evt.Evt.    

Intet at bemærke. 


