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Referat af afdelingsbestyrelsesmØde mandag den 3. april 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: BodilSchou
Referent: Henn ing Conradsen

Desuden deltager: Økonomichef Henning Jørgensen og lokalinspektør Anders Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

2. Regnskab 2015 ved økonomichef Henning Jørgensen.

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

a. Fartdæmper på Provst Eireslers Vej.

b. Vi er ved at indhente tilbud på udskiftning af koldtvands- og varmtvandsmålere, til
fjernaflæsning.

c. Byggeskadefonden har været rundt i 21 lejligheder for bestigelse. Vi venter på rapporten.

d. En beboer på elius Andersens Vej har fået opsat et gelænder.

e. Cykelværksted ved Elius Andersens Vej 17. Skal vi starte noget op.

f. Ansøgning om hegn fra beboer på L.P. Houm6llers Vej.
g. Ønske fra beboere om beskæring af en hængebirk på Bangsbovej.

h. Græsklipningen starter i uge 14.

i. Trappevask.

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

a. Henvendelse fra beboer på f lius Andersens Vej vedr. opsætning af paraplyt6rrestativ.

5. Struktur på behandling af henvendelser og ansøgninger fra beboere.

5. Planlægning af markvandring.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2) Regnskabet for 2016 gennemgået af Henning Jørgensen, og efterfølgende godkendt af

bestyrelsen.
3) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

Evt. afbud tilformanden på tlf. 2064507L eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com
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b) Vi er ved at indhente tilbud på udskiftning af koldtvands- og varmtvandsmålere, til
fjernaflæsning i de ikke-renoverede boliger.

c) Byggeskadefonden har foretaget stikprøver i 2L lejligheder for kontrolcheck efter
renoveringen. Vi venter på rapporten.

d) En beboer på Elius Andersens Vej har fået opsat et gelænder.

e) Cykelværksted ved Elius Andersens Vej 17. Efter drøftelse, enedes om at køre en

prøveperiode for at se, om det skaber interesse.
f) Ansøgning om hegn fra beboer på L.P. Houmøllers Vej. Ansøgning bevilget under

hensyntagen til de vedtagne regler omkring højde mm.
g) Ønske fra beboere om beskæring af en hængebirk på Bangsbovej, vurderes på

markvandringen i næste måned.
h) Græsklipningen starter i uge 14.

i) Trappevaskningen går over til sommertid, dvs. der vaskes trapper hver 14. dag mod

hver uge i vinterperioden.
4) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen, herunder

bl.a. information om modtagelse af klager, der handlede om overtrædelse af husordenen.

a) Modtaget ansøgning vedr. opsætning af paraplytØrrestativ behandlet. Ansøgning

om dette er ikke nødvendi8t. Dette er meddelt beboeren.

5) Strukturen på fremtidig behandling af henvendelser og ansøgninger fra beboerne drøftet.
Vedtaget at ønske fra beboere vedr. ændring af bolig, udendørsarealer mm. skal ske

skriftligt til driftskontoret (Anders Hansen), mens ønske om arrangementer sendes til
afdelingsbestyrelsen. Tidsfrist for aflevering bør ske senest 10 dage før næste

bestyrelsesmøde, for at kunne nå at komme med på kommende dagsorden.

6) Markvandringen fastlagt til mandag den 8. maj2077 kl. 13.00 med start fra Birketoften.
7l lntet til dette pkt.

8) Næste møde er flyttet til mandae den 8. mai 2017.

9) Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud tilformanden på tlf. 20645O71eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com


