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Referat af afdelingsbestyrelsesmØde tirsdag den 3. februar 2015

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

lndkaldte: Bent SØgaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Henning Kraglund, Erik Madsen,

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

Afbud: Lis G. Schmidt

Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

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

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

4. Renoveringen/Helhedsplanen.

a. Fremtidigaltanbeklædning.

5. Forberedelse af fastelavnsfesten.

6. TrivselsmØde iSydbyen.

7. Generalforsamling i Beboerhuset.

8. Eventuelt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2) Orientering fra LokalinspektØr Anders Hansen:

o Der er købt en ny vaskemaskine til vaskehuset på Provst Dreslers Vej 48.

o Vedr. farveskift i opgangene, 3-4 forskellige farver er foreslået. (Der er rådfØrt med arkitekter).

o Ansøgning modtaget om opsætning af drivhus, på adresse på Provst Dreslers vej. Ansøgningen

vedtaget af bestyrelsen efter at have set tegninger af projektet.
o Vaskeriet, beliggende ved Provst Dreslers Vej 63, lukker fra februar til ca. august pga. renoveringen

af denne blok. (P.D. Vej 53-63).

Beboerne i Sydbyen kan få deres vaskekort kodet om, så de kan benytte vaskeriet på P.D. Vej 1.

Der kommer sedler ud til beboerne iSydbyen i morgen onsdag.

o Trappevasker. lngen klager modtaget.
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3) Formanden orienterede om svar fra administrationen vedr. konsekvensen for inddraget
skabsplads i lejligheder ifm. renoveringen.
Orienterede om modtaget regnskabsoversigt ifm. arrangement juleaften for beboerne i

Sydbyen, som vi sponsorerer.
4l Renoveringen/Helhedsplanen.

a. Den fremtidige altanbeklædning blev diskuteret. Besluttet at indhente forslag om

tilbud og pris til næste bestyrelsesmøde.
5) De sidste detaljer til fastelavnsfesten den 8. februar fastlagt.
6) TrivselsmØde i Sydbyen tirsdag den 24. februar planlægges.

7l Beboerhusets generalforsamling tirsdag den L0. marts planlagt.

8) Under eventuelt spurgte SM, om der foreligger oplysninger om, hvor mange beboere, der

ønsker at flytte tilbage efter renoveringen. AH svarede, at beboerne tager stilling, når

tilbageflytningen kan iværksættes.
9) Næste møde er mandag den 2. marts 2015 kl. 19.00.

10) Referatet godkendt og underskrevet.
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