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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 20LG

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

lndkaldte: Henning Conradsen, Henning Kraglund, Erik Madsen, Søren Stig Meyer, Pernille

Normann Nielsen, Christian Fischer, BodilSchou, og Henrik Persson.

Afbud:
Fraværende:
Referent: Henning Conradsen

Desuden deltager: Lokalinspektør Anders Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

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

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

4. Afdelingsmødet

5. Evaluering af festen for beboerne.

6. Kvartalsrapport 2. kvartal.

7. lnfo til nye bestyrelsesmedlemmer.

8. Eventuelt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

a) Ansøgning fra beboer på Bangsbovej, hvor der står en hængebirk ud for lejligheden. Den tager
meget lys (aftensolen). Lejer ønsker, at vi tynder den godt ud eller fælder den. Besluttet at tynde ud.

b) Ansøgning fra lejer fra P.D. Vej om opsætning af parabolantenne. Ansøgningen godkendt efter
gældende regler.

c) Gildesalen ved Dagli'Brugsen. Fast opstilling af borde gennemgået og vedtaget. Der bliver
ophængt en planche i lokalet, som viser hvordan bordene skal placeres efter brug.

d) Nye borde tilgildesalen i Sydbyen er ankommet.

e) Der er lejet 26 skure ud indtil nu.

f) Der er bestilt to køleskabe med logo, til hhv. Gildesalen ved Dagli'Brugsen og Beboerhuset.
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g) Trappevaskningen kører uden modtagne klager.

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

modtaget en del klager vedr. stØjende adfærd , for høj musik, stØjende børn, der leger på

trappeopgangene mm.
4) Afuiklingen af det kommende afdelingsmØde, onsdag den 7. septemb er 20L6 blev drøftet og

klargjort. Bestyrelsen mødes til borddækning kl. 15.30.

5) Festen for beboerne, den 27. august 20t6, er blevet modtaget positivt blandt beboerne. De

fremmødte havde en pragtfuld dag og aften, men det var beskæmmende at konstatere, der
kun dukkede fire børn op til børnefesten, til trods for der var tilmeldt l-5.

6) Regnskabsrapporten for 2. kvartal blev gennemgået og taget til efterretning.
7) Brochuren med info til nye bestyrelsesmedlemmer gennemgået. lngen ændringer
8) lntet under dette punkt.
9) Næste møde er mandag den 3. oktober 2OL6, hvor den nye bestyrelse konstitueres.
10) Referatet godkendt og underskrevet.
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