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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt

mandag den 2. oktober 2OL7 kl. 19.00

i mødelokalet, Aktivitetscentret, Sydbyen, L.P. HoumØllers Vej 52-54.

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

Persson, Dorthe Hærvig samt Niels Poulsen.

Afbud: BodilSchou
Referent: Hen ning Conradsen
Desuden deltager: Lokalinspektør Anders Hansen.

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

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

a) Arbejdet omkring kunst i børnehøjde er godt med. Træarbeidet er færdigt. I uge 3940
bliver heton stillet iØjet.

b) Cykelværksted er færdigt til den 1. oktober 2017.llegtager nogle billeder til
Beboerbladet).

c) 1-års gennemgang af lejlighederne driller lidt, med nu er der ved at være styr på det.
d) Parkbelysning på Bangsbovej bliver færdigt den 1. oktober 2017.

e) Ansøgning om opsætning af markise ved leilighed på Koktvedparken.
f) Ansøgning om økonomisk stØtte ti! et lukket værksted på Koktvedparken.
g) Så er fartdæmpere på Provst Dreslers Vej etableret. Der mangler kun pullerter, der skal

stå på fortovet.

3. Formandens beretnin& herunder henvendelserogansøgningerfra beboere.

4. Kunst for børn.

5. Evaluering af Afdelingsmødet.

6. Juletræsfest.

7. Repræsentantskab- midwejsmøde.

8. Afdelingsbestyrelsens nytårskur.

9. Velkomst til nye suppleanter.

10. Eventuelt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.

12. Godkendelse af referat.

Evt. afbud tilformanden på tlf. 20645O7L eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com
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Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

a) Arbejdet omkring "kunst i børnehøjde" er godt med. Træarbejdet er færdigt.
I uge 39-40 bliver beton stillet i "6iet" .

b) Cykelværkstedet er færdigt til den 1. oktober 20L7. (AH tager nogle fotos til
Beboerbladet).

c) 1-års gennemgang af lejlighederne driller lidt, men der er ved at være styr på det.

d) Parkbelysning på Bangsbovej bliver færdigt til den 1. oktober 20L7.

e) Ansøgning om opsætning af markise ved lejlighed på Koktvedparken. Beboeren

bekoster selv opsætning, og arbejdet udføres af et firma. Ansøgningen bevilget.

f) Ansøgning om økonomisk støtte til et lukket værksted på Koktvedparken. Ansøgning

drøftet, men der Ønskes mere konkret information for videre stillingtagen.
g) Så er fartdæmpere på Provst Dreslers Vej etableret. Der mangler kun pullerter, der

skal stå på fortovet.
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 Afsløring af "Kunst i børnehøjde" er planlagt. HMC udfærdiger indbydelse, som udsendes

14 dage inden.
5) AfdelingsmØdet i september blev evalueret. Dejligt at se det store fremmøde.
6) Juletræsfesten i december. Planlægningen påbegyndt.

7l Repræsentantskabets medlemmer udpeget. Der afholdes midtvejsmøde den 4. november.

8) Afdelingsbestyrelsens nytårskur planlægges på næste best.møde.

9) De nye suppleanter i afdelingsbestyrelsen blev budt velkomne.

10) lntet at tilfØje til eventuelt.
11) Næste møde er mandag den 6. november 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


