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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. april 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: Gæst fra administrationen (HenningJørgensen eller Karina Nielsen) samt

LokalinspektØr Anders Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Regnskabsmøde med administrationen.

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

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

5. Markvandring.

6. Renoveringen/Helhedsplanen.

Herunder fest for beboerne.

7. Pris for leje af gildesalen ved Brugsen.

8. Revision af afdelingens husorden.

9. Eventuelt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2l Regnskabet for 2015 gennemgået af Henning JØrgensen, og efterfølgende godkendt af

bestyrelsen.
3) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

a) Borde og stole tilgildesalen er ankommet.

b) Cykelstativer er ankommet.
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c) Oen 14. april bliver beboerne fra Elius Andersens Vej indkaldt til møde angående haver og
flisebelægning.
Vaskehuset på Bangsbovej harfået lagt nyt tagpap på.

Den 2713 2016 trakl. ca.7-14 var der strømsvigt på Provst Dreslers Vdl21-51 og 53-63. (Der er ved
at blive trukket et nyt kabel fra strømstation ved P.D.Vej 53 og over til nr. 59 i dag).

Så går Jan Rysgaard i gang med at klippe græs igen.

Trappevaskningen går over til sommertid, dvs. der vaskes trapper hver L4. dag mod hver

uge i vinterperioden.
4) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen.
5) Markvandringen fastlagt til mandag den 2. maj 2016 kl. 13:00 med start fra Birketoften.
6) Renoveringen/helhedsplanen kører tidsmæssigt efter planen.

Vedr. beboerfesten efter afslutning af renoveringen, har festudvalget fremlagt forslag til
musisk underholdning, som er blevet drøftet. Festudvalget indkalder til et ekstra mØde kun

omhandlende punktet beboerfesten. Dato for dette mØde fastsat tiltorsdag den 14/4 kl.

19:00.
7l Prisen for leje af den renoverede gildesal ved Brugsen drøftet. Besluttet at foretage en mindre

stigning i lejen.
8) Afdelingens husorden er under revision og fremlægges på beboermødet i september.
9) Under evt. bad formanden om input til det kommende Beboerblad.

10) Næste møde er mandag den 2. mai20L6 efter markvandringen.

11) Referatet godkendt og underskrevet.
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