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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 5. febru ar 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: Aktivitetsleder Annette Weesgård og lokalinspektør Anders Hansen

Dagsorden:

l. Godkendelse af dagsorden.

2. Juletræsfestz0l7.

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

a. Husorden i opgangene.

b. Henvendelse fra beboer ang. Iys på terrassen.

c. Lys på parkeringspladsen ved Dagli'Brugsen.

d. Flisebelægning foran Dagli' Brugsen.

4. Formandens beretning, herunder henvendelser og ansøgninger fra beboere.

5. Fastelavnsfest.

6. Evaluering af nytårskur.

7, Bankospil.

8. Kunst for børn - proiektet.

9. Afdelingsbestyrelsens økonomi.

10. Eventuelt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.

12. Godkendelse af referat.

Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com
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Referat:

1) Dagsordenen godkendt.
2) Det undersøges, om juletræsfesten 2017 kan afholdes i samarbejde med Sydbyens julestue.

Aktivitetsleder Annette Weesgård var inviteret med til mødet. Der arbejdes videre med
projektet.

3) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

a) Husorden i opgangene. Bestyrelsen arbejder videre med emnet.
b) Henvendelse fra beboer ang. lys på terrassen. Besluttet at man gerne må opsætte lys, dog

ikke spot, som kan være generende for andre. Der skal søges i hvert enkelt tilfælde.
c) Lys på P-plads ved Dagli'Brugsen bliver udskiftet i nærmeste fremtid.
d) Flisebelægning foran Dagli'Brugsen trænger til udskiftning, og bliver udskiftet i nærmeste

fremtid.
e) Trappevaskningen kører fortsat uden modtagne klager.

4l Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen, bl.a.

information om modtagelse af klager, som ofte handler om overtrædelse af husordenen.

5) Den kommende fastelavnsfest, søndag den 19. februar 2OL7, gennemgået. Der er udsendt

invitationer vedr. billetkøb og deadline for tilmelding til alle beboere. lnvitationen er ligeledes

bragt i det kommende nummer af Beboerbladet, der udkommer ca. L0. februar.
6) Nytårskurenevalueret.
7) Bankospil i afdelingen drøftet. Bestyrelsen afuenter stadig henvendelse fra evt. interesserede

beboere.
8) "Kunst for børn"-projektet fortsætter, og efter besØB i kunstnerparrets værksted, arbejder

lrene og Per Frøsig videre efter aftale med afd.bestyrelsen.
9) Afdelingsbestyrelsens og beboerhusets økonomi gennemgået af kassererne. Godkendt uden

kommentarer.
10) lntet at tilføje til dette punkt.
11) Næste møde er mandag den 6. marts 20t7.
12) Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5O7L eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com


