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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015

kl. 17.30 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:

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.

5. Beboerhusetsfremtid.

6. Afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver -fordeling.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

a) Der er blevet bestilt en ny vaskemaskine til Provst Dreslers Vej 48.

b) Der er indkøbt og udskiftet en hoppepude ved Provst Dreslers Vej 48.

c) Vi har købt en " drage" , til at sætte op i området, på forsøgsplan til at holde div. fugle væk.

d) Deførstebeboereerflyttetindiopgangnr.2tpåP.D.Vej,hvorallelejlighedererlejetud.
e) Der er påbegyndt genhusning af beboere fra P.D. Vej 6-16.

f) Legeredskaber til P.D. Vej. Orientering fra driftschef Kim Dalby. Vedtaget at redskaberne

skal være i pulverlakeret stå1.

g) LED-belysning til Bangsbovej. Der kommer en beregning på nuværende energiforbrug, som

kan vise en besparelse ved at overgå til LED-belysning.

h) Skilte til P.D. Vej på vej.

i) Ansøgning fra beboer om at trække elkabel fra lejlighed til sit skur til brug for keramikovn.

Arbejdet udføres af aut. firma, og udgifter afholdes af beboeren. Ansøgning vedtaget.
j) Trappevasker. lngen problemer.
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k) Græsklipper. lngen problemer.

3) Formanden orienterede om modtaget klage over høj musik på meget sene tidspunkter.
Orienterede om mindre uforudsete udgifter ifm. renoveringen, hvor der er fundet asbest i
plader i krybekælder.

4) Renoveringen/Helhedsplanen kører planmæssigt.

5) Beboerhusets fremtidige drift blev drøftet. Bestyrelsen udformer et forslag til fremsættelse på

beboermødet til efteråret.
6) Fordeling af afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver drøftet. Vedtaget at fortsætte drøftelsen til

efter sommerferien.
7l Under eventuelt efterlyste formanden ideer og tiltag til forskellige aktiviteter for beboerne og

deres børn. En måde kunne være at udsende spørgeskema, eW. via Nyhedsbrev.

8) Næste møde er flyttet til mandag den 8. juni 2015 kl. 19.00.

9) Referatet godkendt og underskrevet.
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