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Referat af afdelingsbestyrelsesm6de mandag den 5. januar 2015

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

lndkatdte: Bent Søgaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Henning Kraglund, Erik Madsen,

Søren Stig Meyer, Elsebeth Rasmussen, Christian Fischer og Henrik Persson.

Afbud:

Referent: Henning Conradsen

Dagsonden:

1". 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.

5. Evaluering af Juletræsfesten.

6. Status på afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets økonomi.

7. Forberedelse af fastelavnsfesten.

8. Planlægning af nytårskur.

9, Møllenyt.

10. Eventuelt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.

12. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2l Kim Dalby orienterede om tagenes tilstand i Sydbyen og økonornien ifm. med evt.

udskiftning. Byggeskadefonden er indover.

Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

. Der er ansat en ny mand pr.2. december 2014. Han hedder Kenneth SØrensen, er

33 år, og er ansat til april 2015. Hans område bliver på Provst Dreslers Vej 18-60.

o Nytårsaften forløb uden skader, rnen der har været en del oprydning.
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e Sms-beskeder fra vaskemaskinerne, virker ikke i øjeblikket. Årsagen skyldes

renovering af vaskehuset ved Provst Dreslers Vej 1. Så snart håndværkerne er

færdige med at renovere vaskeriet, vil sms-beskeder virke igen'

o Papirmolokken ved L.P. HoumØllers Vej 160, er pt. tjernet, da den hævede sig op af
jorden. Håndværkerafdelingen er på sagen, for at sætte den ned igen'

r Trappevasker. lngen klager modtaget.

3) Formanden orienterede om modtagne klager vedr. støj oB høj musik. Lan Party

kontrakten er på plads. Orienterede om invitation til deltagelse i kredskonference i

slutningen af januar måned.
4\ Renoveringen/Helhedsplanen. SSM efterlyste et demobadeværelse så beboerne bedre

kan forestille sig deres færdige bad.

5) Juletræsfesten evalueret. Den gik fint, men to timer synes at være et rnere passende

tidsrum end de tre planlagte.

5) Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets Økonomi gennemgået af de respektive

kasserere.
7l Fastelavnsfesten den 8. februar forberedt: Der udsendes indbydelser via MøllenYt, oB

der benyttes billetter som ved Juletræsfesten.

8)

e)

Nytårskuren planlagt.

MØllenyt skal udkomme i næste uge (U 3) og indeholde invitation til fastelavnsfest og

til Beboerhusets generalforsamling.

10) Under eventuelt blev vendt problematiker ifm. renovering. Formanden tager det med

på førstkom mende orga n isatio nsbestyre lses møde.

11) Næste møde er mandag den 2. februar 2015 kl. 19.00.

12) Referatet godkendt og underskrevet.
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