
Bo42 afdeling Svaneke 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 14 januar 2019. 

 

 

Dagorden: 

1. Godkendelse af dagorden. 

2. Siden sidst. 

3. Bestyrelsen 

4. Sociale arrangementer. 

5. Helhedsplanen 

 Orienteringsmøde. 

6. Evt. 

 

Tilstede: Lars, Kim, Elisebeth, LiseLotte, Paula(suppleant). 

 

Referat: 

 

1. Dagsorden godkendt. 

2.  

 

3. Siden sidst: 

Bo42 hjemtager driften af udenoms arealerne. Vinterberedskabet 

varetages af en ekstern entreprenør. Det vil ikke få konsekvens for 

huslejerne i budgetåret 2019. 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker nærmere oplysninger om hvordan driften af 

udenoms arealerne (fraregnet vinterberedskabet) varetages indtil Bo42 

hjemtager opgaven. 

 



Til orientering. 

Bo42 afholder kursus for bestyrelsesmedlemmer i marts. 

 

 

4. Bestyrelsen. 

Julie er udtrådt 

Paula indtræder som fuldt medlem af afdelingsbestyrelsen. 

 

Bestyrelsen ønsker at sige til tilbuddet om at få overført et beløb, således 

at der løbende kan afregnes diverse smårefusioner. 

 

Lars indtræder som repræsentant i byggeudvalget. 

 

 

5. Sociale arrangementer. 

Besøgstal 8 personer primo januar. 

Afdelingsbestyrelsen beslutter at ”onsdagscafeen” fortsætter indtil ultimo 

marts. 

 

Til orientering. 

Bo42 har en fællesfest i slutningen af marts i Rønne. Der kommer bus 

tur/retur fra Svaneke til Rønne. 

Elisebeth Sælger billetter af 50 kr. per stk. 

Nærmere information følger. 

 

 

6. Helhedsplanen. 

 

Afdelingsbestyrelsen er blevet orienteret om at arbejdes på et revideret 

oplæg til en helhedsplan. 

 

 

Vi har på nuværende tidspunkt følgende spørgsmål: 

 

 Der efterlyses tegninger specielt vedrørende de boliger der bliver 

berørt af sammenlægninger. 



 Økonomisk overblik efterlyses. 

 Nærmere information omkring genhusning efterlyses. Specielt omkring 

de økonomiske forhold for beboerne – også i ”byggeperioden”. 

 Hvor står Radon problematikken – nye målinger i vinter? 

 Hvad med opvarmning? 

 Renovering af de resterende boliger i afdelingen – hvad med dem? 

 

Afdelingen vil afholde et orienteringsmøde for beboerne onsdag den 13 

februar, hvor vi vil samle de spørgsmål beboerne måtte have. Der vil 

blive afholdt et ”orienteringsmøde” nr. 2 onsdag d. 27 marts hvor vi vil 

svare på de spørgsmål der er kommet.  

Separat information omdeles til beboerne. 

Afdelingsbestyrelsen afholder et forberedelsesmøde torsdag den 31 

januar kl. 19.00 hos Paula. 

 

 

7.  Evt. 

 

 

 

Referent: 

 

Lars 


