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Referat af afdelingsbestyrelsesmØde mandag den 7. marts åOLG

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:
Fraværende:
Referent: Henning Conradsen

Desuden deltager: LokalinspektØr Anders Hansen og driftschef Kim Dalby

Dagsorden:

L. 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.

Herunder fest for beboerne.

5. Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets økonomi.

6. lndretning af rygerum ved Beboerhuset.

7. Evaluering af fastelavnsfesten.

8. Revision af afdelingens husorden.

9. Eventuelt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen og Driftschef Kim Dalby.

a) Åbent hus på Provst Dreslers Vej 10, st. og 1. tv. i dag kl. 15-18.

b) Hegn ved tilgængelighedslejligheder. Er sat op tilvurdering ved P. D. Vej 25.

c) Tilbud på cykelstativer er modtaget. Billigste tilbud vedtaget.
d) Der er kommet forslag ind på højden til hegn ved stuelejligheder

(Tilgængelighedslejligheder). Vedtaget at højden skalvære 120 cm.

e) Taget på vaskeriet på Bangsbovej får nyt tagpap.
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f) Der har været afholdt TrivselsmØde i Sydbyen. 22 personer (bestyrelsen inkluderet) deltog i

mødet, som forløb godt.
g) Der er kommet tilbud på stole til gildesalene. Vedtaget grå model med sorte ben.

h) Div. ved Kim Dalby.

i) Trappevaskningen fungerer fortsat tilfredsstillende.
3) Formanden orienterede 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 til næste mØde.

5) Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets økonomi gennemgået ved kassereren.

6) Rygerum ved Beboerhuset. Der undersøges muligheden for at lave en mindre overdækket
plads.

7l Fastelavnsfesten forløb godt, og der er kommet positive tilbagemeldinger fra adskillige

beboere. Besluttet at der fremover ikke vil være præmieuddeling til bedst udklædte børn.
Tønderne skal fremover være mindre kraftige.

8) Afdelingens husorden tages op til revision på næste møde.
9) Under evt. var der ikke indkommet nogen punkter.
L0) Næste møde er mandag den 4. april 2016 kl. 19.00.

11) Referatet godkendt og underskrevet.
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