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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. februar ZOLG

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

lndkaldte: Henning Conradsen, Christian Fischer, Henning Kraglund, Erik Madsen, Søren Stig

Meyer, Pernille Normann Nielsen, BodilSchou, og Henrik Persson.

Afbud: Erik Madsen
Fraværende:
Referent: Henning Conradsen

Desuden deltager: LokalinspektØr Anders Hansen og driftschef Kim Dalby

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

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

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

4. Renoveringen/Helhedsplanen.

5. Afdelingsbestyrelsens nytårskur. Evaluering.

6. lndretning af rygerum i Beboerhuset.

7, Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

a) Der bliver monteret en ny tØrretumbler i vaskehuset på P.D. Vej 48 og monteret en ny

vaskemaskine ivaskehuset på Bangsbovej i morgen.

b) Hegn ved tilgængelighedslejligheder bliver monteret i denne uge, hvis vejret tillader det.
Hegnet bliver opsat ved P.D. Vej 25 st.v.

c) lnformationstavle ved driftsbygningen bliver monteret i denne uge.

d) Gildesalen er ryddet og klar til renovering. Planen præsenteret af KD. Gildesalen kan ikke

benyttes i perioden, dvs. fra dd. og til og med uge 15.

e) Modtaget tilbud på borde tilgildesalene ved Daglig Brugsen og isydbyen. Tilbuddet drøftet
og vedtaget.

f) Boldbanen og fitnesområdet. Ny plan præsenteret ved KD.
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g) Brikker til dørlåsene udleveret til beboerne. Vi sætter systemet i gang denne uge, evt. i

næste uge.
h) Pullert bliver monteret i denne uge ved P.D. Vej 2Lfor at forhindre unødig kørsel på

flisearealet.
i) Der er blevet monteret film på ruder i kippen iSydbyen.
j) Beboer i Sydbyen har ansøgt om af få fældet et træ. Ansøgning drøftet og vedtaget.
k) Klage fra beboer på P. D. Vej angående et garageforhold. Har videresendt klagen til Bodil

Jensen i administrationen.
l) Trappevaskningen fungerer fortsat tilfredsstillende.

3) Orientering fra formanden vedr. modtagne klager, og om forskellige forhold i afdelingen og

administrationen.
4l Renoveringen/helhedsplanen kører planmæssigt. Vedr. beboerfesten ifm. færdiggørelsen af

renoveringen, barsler festudvalget med ideer, som der bliver fulgt op på.

5) Nytårskuren evalueret, og regnskabet gennemgået ved kassereren.

6) Rygerum i Beboerhusets havestue drøftet. Der er ikke stemning for at ryge i havestuen.

Vedtaget at vende emnet med AH mhp. at lave en pavillion for rygere.

7l Huskeseddel til fastelavnsfesten opdateret.
8) Næste møde er mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00.

9) Referatet godkendt og underskrevet.
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