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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 5. juni 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 Con radsen

Desuden deltager: LokalinspektØr Anders Hansen

Dagsorden:

1. 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.

Herunder fest for beboerne.

5. Revision af afdelingens husorden.

6. Rygning igildesalen ved Dagli'Brugsen samt plan over opstilling af borde efter brug.

7. Regnskabsrapport, 1. kvartal 2016.

8. Afdelingsbestyrelsens sommerfest.

9. Eventuelt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat.

Refe rat:

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

a) Modtaget ansøgning, gående på at fælde et træ ved L. P. HoumØllers Vej. Ansøgning

bevilget.
b) Der står tre store fyrretræer ved Provst Dreslers Vej 75. De er skæve og grimme, og bliver

fældet. Der anlægges noget andet, evt. nye træer eller bed. Vedtaget.

c) Der står nogle træer ved Provst Dreslers Vej 1-19 på havesiden. Dem tynder vi lidt ud i.

Beboerne får ingen sol pga. træerne. Vedtaget.
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d) Der er kommet sommerblomster i vores krukker.

e) Der er ved at blive sat nye parklamper op på Provst Dreslers Vej. Det er LED-belysning.

f) Modtaget ansØgning, gående på opsætning af pavillon fra "Leve Bo", på Bangsbovej.

Ansøgning bevilget.
g) Trappevaskningen kører uden modtagne klager.

h) Græsklipningen kører uden problemer.
3) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen. Modtaget

ansøgning fra beboere i rækkehusene på P. D. Vej vedr. opsætning af hegn jf. vedtagne

retningslinjer. Ansøgninger godkendt.
4't Renoveringen/helhedsplanen nærmer sig sin afslutning. Tidsplanen overholdes,

Festudvalget har fremlagt detaljeret beskrivelse af arbejdsgange, og uddelegering af
ansvarsområder er blevet drøftet. Der indkaldes til særskilt møde mandag den 27. juni kl.

L9:00 om festen.
5) Revision af afdelingens husorden gennemgået. Færdiggøres af formand og sekretær.

6) Rygning igildesalen ved Dagli'Brugsen. Pkt. udgår.

7) Regnskabsrapport for 1.. kvartal2OtG fremlagt. Taget til efterretning.
8) Afdelingsbestyrelsens sommerfest drøftet. Dato fastsættes på næste mØde.

9) Under evt. var der intet at bemærke.
10) Næste møde er mandag den 1. august 20L6.
11) Referatet godkendt og underskrevet.
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