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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 2. januar 2OL7

kl. 19.00 i mødelokalet, L.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: 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. Trivselsmøde.

5. Fastelavnsfest.

6. Nytårskur.

7. Bankospil.

8. Byttebixen.

9. Eventuelt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat.

Refe rat:

L) Dagsordenen godkendt.

2) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

a) Stormen Urd gjorde lidt skade. Der faldt nogle rygningsplader af på vaskehuset ved Provst

Dreslers Vej 48. Den rykkede også en top af en parkbelysning ved Provst Dreslers Vej 48.

b) Nytårsaften ser ud til at have været rolig. lkke meget hærværk observeret. Postkassen ved

Beboerhuset er sprængt i stykker.
c) Trappevaskningen kører fortsat uden modtagne klager.

3) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen, bl.a.

information om støjende adfærd samt ulovligt dyrehold.
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4) Dato for trivselsmøde i Sydbyen blev drøftet. Der udsendes indbydelse til de involverede
beboere.

5) Den kommende fastelavnsfest, søndag den L9. februar 20L7, gennemgået. Der udsendes
invitationer vedr. billetkøb og deadline for tilmelding.

6) Nytårskuren Bennemgået i detaljer.
7l Bankospil i afdelingen drøftet. Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse fra beboerne om, hvorvidt

der er interesse for at afholde bankospil.
8) Byttebixen trænger til en kraftig oprydning, og dette klares i samarbejde med driften.
9) Der var intet til dette punkt.
10) Næste møde er mandag den 6. februar 2OL7.

11) Referatet godkendt og underskrevet.
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