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Referat af afdelingsbestyrelsesmØde mandag den 8. maj 2017

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.

a. Opsamling på markvandringen.
b. Der er kommet fartdæmpere. De bliver monteret i maj.
c. Ansøgning om fjernelse af hæk på Bangsbovei ved stuelejlighed og derefter opsætning af

hegn.
d. Ansøgning om opsætning af trådhegn ca. 50 cm højt på L.P. HoumØllers Vej.

e. Ansøgning om opsætning af hegn på E. Andersens Vej.
f. Ansøgning om udvidelse af have på Provst Dreslers vej.
g. Opsætning af fugleskræmsler foretages i maj.
h. Der kommer til at ligge nogle fiernvarmerØr på græsplænen ved P.D. Vej 33-51 ud mod

L.P. HoumØllers Vej pga. udskiftning af fjernvarmerør på L.P. Houmøllers Vej.
i. lndkørsel til Bangsbovei 4-22 bliver lukket pga. udskiftning af fiernvarmerør.

Der bliver lavet en midlertidig indkørsel ved busholdepladsen på Bangsbovej og ind
til parkeringspladsen ved Bangsbovei 4-12.

j. Der er købt en rengøringsvogn til Beboerhuset.
k. Parkbelysning på Bangsbovej.
l. Græsklipningen starter i uge 14.

m. Trappevask.

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

4. Opfølgning på repræsentantskabsmødet.

5. Grundkursus for afdelingsbestyrelsen.

6. Eventuelt.

7. Dato og dagsorden for næste møde.

8. Godkendelse af referat.

Referat:

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

a) Gennemgået afAH.
b) Der er kommet fartdæmpere, som bliver monteret i maj.
c) Ansøgning om fjernelse af hæk på Bangsbovej ved stuelejlighed og derefter

opsætning af hegn. Ansøgningen kan ikke imødekommes pga. helhedsindtrykket.
d) Ansøgning om opsætning af trådhegn, ca. 50 cm højt på L.P. Houmøllers Vej.

Ansøgningen godkendt.
e) Ansøgning om opsætning af hegn på E. Andersens Vej. Ansøgningen imødekommet

pga. meget trafik ind over haven.

Ansøgning om udvidelse af have på Provst Dreslers vej. Ansøgningen bevilget.

Opsætning af fugleskræmsler foretages i maj.
Der kommer til at ligge nogle fjernvarmerør på græsplænen ved P.D. Vej 33-51 ud

mod L.P. Houmøllers Vej pga. udskiftning af fjernvarmerør på L.P. HoumØllers Vej.

lndkørseltil Bangsbovej4-22 bliver lukket pga. udskiftning af fjernvarmerør. Der

bliver lavet en midlertidig indkørsel ved busholdepladsen på Bangsbovej og ind til
parkeringspladsen ved Bangsbovej 4-12.
Varmeforsvnineen lukker pea. ledninesarbeide onsdae d. L0/5-2017 fra kl. 7.30 til
ca. 17.00 i området Banesbovei, Elius Andersens Vei. Provst Dreslers Vei. oplvser
kommunen.

j) Der er købt en rengøringsvogn til Beboerhuset.
k) Parkbelysning på Bangsbovej drøftet. AH følger op på sagen.

l) Græsklipningen kører uden problemer.

m)Trappevaskningen, hver 14. dag kører uden modtagelse af klager.

3) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen, herunder
bl.a. information om modtagelse af klager, der handlede om overtrædelse af husordenen.

4l Repræsentantskabsmødet drøftet.
5) Afd.bestyrelsens kommende grundkursus drøftet.
6) lntet til dette pkt.
7l Næste møde er mandag den 12. juni 2017.

8) Referatet godkendt og underskrevet.
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