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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. december 2014

kl. 19.00 i mødelokalet, [. P. HoumØllers Vej 52-54.

!ndkaldte: Bent SØgaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Henning Kraglund, Erik Madsen,
Søren Stig Meyer, Elsebeth Rasmussen, Christian Fischer og Henrik Persson.

Afbud: Elsebeth Rasmussen

Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

L. Godkendelse af dagsorden.

2. Nyt fra driften og henvendelser fra beboerne ved Anders Hansen.

3. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ansøgninger fra beboere.

4. Renoveringen/Helhedsplanen. Evaluering af tilbuddet vedr. Beboerhuset.

5. Julefesterne og lidt om fastelavn.

6. Drøftelse af fremtidig anvendelse af børnehavens lokaler.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Refe råt:

1) Dagsordenen godkendt.

2l Orientering fra LokalinspektØr Anders Hansen:
o Alle afdelingens juletræer er nu opsat.
o Vaskehuset ved Provst Dreslers Vej 1 er lukket i uge 49 pga. renovering. De beboere,

der er berØrte af det, har fået kodet deres vaskekort om, så de kan bruge
vaskehuset ved Provst Dreslers Vej 16.

o Lyset på boldbanen er slået fra pga. det slår relæet ud til parkbelysningen ved Provst

Dreslers Yej77-87. Strandby-el er sat på sagen.
o Der bliver arbejdet på at etablere en ny adgangsvej fra Provst Dreslers Vej ud mod

Bangsbovej under resten af renoveringsperioden.
e Gæsteværelserne bliver ikke længere brugt til genhusning. Derfor er det muligt af

leje dem igen.
o Gav en kort orientering om status ifm. genhusningen.
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Formanden har modtaget ansøgning fra LAN-party folkene om at måtte benytte
gildesalen ifebruar 2015 i lighed med tidligere år. Ansøgningen imødekommet.

Efterlyste nogle navne til repræsentantskabets suppleantliste. Nyt Møllenyt ijanuar
med angivelse af fastelavnsfest og generalforsamling i Beboerhuset.

Renoveringen/Helhedsplanen. AH gav en kort status omkring genoptagelsen af

renoveringen.
J u letræsfesten, nytå rsku r og fastel avn. Afta lt o pgavefordel i ng.

BØrnehavens lokaler inspiceret forud for mødet. Det blev efterfølg. diskuteret, om

lokalerne kan ombygges til tre lejligheder i stueplan og to på første sal. Vedtaget at

forelægge forslaget til videreudvikl ing i ad mi nistrationen.
lntet at bemærke.
Næste møde er mandag den 5. januar 2015 kl. 19.00.

Referatet godkendt og underskrevet.
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