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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. november 2016

kl. 19.00 i mødelokalet, [.P. Houmøllers Vej 52-54.

lndkaldte: Henning Conradsen, Erik Madsen, Søren Stig Meyer, Christian Fischer, Bodil Schou, og
Henrik Persson.

Afbud:
Referent: Henning Conradsen

Desuden deltager: Loka linspektØr Anders Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelseaf dagsorden.

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

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

4. Planlægning og fordeling af opgaver.

5. Juletræsfest.

6. Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets Økonomi.

7. Evaluering efter midtvejsmødet.

8. Eventuelt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Refe rat:

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

a) Der er købt en ny rulle tilvaskehuset på Provst Dreslers Vej 48. Bliver opsat i denne uge.

b) lnformationsskab til Sydbyen kommer midt i november måned.

c) Så er der blevet asfalteret på hele Provst Dreslers Vej, bag Daglig Brugsen og på

parkeringspladserne på Elius Andersens Vej.

d) Der starter en ny mand idriften fra den 1. december 20L6. Han hedderJohn Pedersen og

kommer fra Håndværkerafdelingen. John bliver ansat i vinterhalvåret i driftsområde 2 og4.
I sommerhalvåret er det græsklipning i afd. 1,4,5 og6.

e) Bannerslund Træ- og Skovservice, er så småt gået i gang med at fælde og beskære vores

træer i området.
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f) Der er lejet 35 skure ud indtil nu.

s) Skilte kommer til næste år til de ikke-renoverede blokke.

h) Tørretumbleren ivaskeriet på Provst Dreslers Vej 1 blivertjekket vedr. brugstid.

i) Trappevaskningen kører fortsat uden klager.
j) Græsklipningen er stoppet for i år.

3) Formanden orienterede om forskellige forhold iafdelingen og administrationen.
Der er modtaget ansøgning om tilskud til afholdelse af juleaftensarrangement for beboere og

deres pårørende isydbyen. I lighed med tidligere, er ansøgningen imødekommet.
Der er modtaget klager vedr. ulovligt husdyrhold samt stØjende adfærd. Taget til efterretning,

4) Planlægning og fordeling af opgaver er foretaget mellem bestyrelsens medlemmer. Der

arbejdes med at opstarte bankospil i det nye år.

5) Detaljer og planlægning omkring juletræsfesten den 4. december besluttet. Der udsendes

indbydelser i løbet af november.

6) Økonomien i afdelingsbestyrelsen og Beboerhuset gennemgået af kassererne.
7l MidtvejsmØdet i repræsentantskabet evalueret. Der var enighed om, at det var et vellykket og

fint møde.
8) lntet under dette punkt.
9) Næste møde er mandag den 5. december 2016.
10) Referatet godkendt og underskrevet.
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