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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 12. oktober 2015

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

!ndkaldte: Bent Søgaard, Henning Conradsen, Henning Kraglund, Erik Madsen, Søren Stig Meyer,
Pernille Normann Nielsen, Bodil Schou, Christian Fischer og Henrik Persson.

Afbud: Lokalinspektør Anders Hansen og Bent Søgaard

Fraværende:
Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

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

3. Velkommen til nye medlemmer.

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

5. Adgange hvor der er fiernet bøjler - opfølgning.

6. Renoveringen/ttelhedsplanen.

7. Opfølgning på afdelingsmødet.

a. Spisning og hiælp fra cafeen.

b. Retningslinjer for Beboerhuset

c. Lejekontrakt for Beboerhuset

8. Spørgeskemaer.

9. Juletræsfest.

10. Eventuelt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.

12. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2l Skriftlig orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen, der var fraværende pga. ferie.

a) Ved L. P. HoumØllers Vej L54. Fælde/fjerne et rønnebærtræ. Taget til efterretning.
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b) Der står tre træer ved Bangsbovej 23, som skal fjernes pga. kulsvamp. Vi planter tre nye til
foråret.

c) Beboer på Elius Andersens Vej vil gerne have en mindre have. (Den tager vi op efter
renoveringen).

d) Der er opsat prøver på altaninddækning ved Pr. Dreslers Vej 25.

e) G ræskl ipn i ngen fu n gerer fortsat ti lfredsstillen de.

f) Trappevaskningen fungerer tilfredsstillende.
3) Formanden bød velkommen til de nye i bestyrelsen. Uddelte en folder indeholdende forhold

omkring det, at være bestyrelsesmedlem, herunder bl.a. tavshedspligt.

4l Formanden overbragte en hilsen fra afgående bestyrelsesmedlemmer. Orienterede om

modtagne klager over forskellige forhold. Gennemgået den reviderede adresseliste til
repræsentantskabet.

5) Udsat til næste møde, da vi skal have AH med til evt. beslutning.

6) Gennemgået information fra bygherre vedr, forskellige forhold omkring renoveringen.

7\ Opfølgning på Afdelingsmødet onsdag den 9. september 2015.
a) Hjælp fra cafeen ifm. spisningen, gennemgået. Vedtaget at fortsætte ordningen.
b) Retningslinjer fra Beboerhuset vedtaget. Lægges på vores hjemmeside.

c) Lejekontrakt omkring Beboerhuset gennemgået. Folderen skal ajourføres og sendes til
administrationen hurtigt.

8) Spørgeskemabesvarelsen gennemgået. Der er modtaget meget få besvarelser. Der bliver

arrangeret loppemarked i november; datoen bliver meddelt snarest.

9) Juletræsfest fastlagt til søndag den 6. december 2015.
10) Formanden ytrede ønske om at lave en opgavefordeling i bestyrelsen. Foreslået at mødes en

aften og drøfte dette.
11) Næste møde er mandag den 2. november 2015 kl.

12) Referatet godkendt og underskrevet.

L9.00.
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