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Referat af afdelingsbestyrelsesmØde afholdt

mandag den 4. december 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:
Referent: Henning Conradsen
Desuden deltager: Lokalinspektør Anders Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

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

a) Der opsættes flere juletræer på garagetagene i år.
b) Den fØrste pullert, der er opsat ved fartdæmperne, er kørt ned.

c) Udskiftning af koldt- og varmtvandsmålere i de ikke-renoverede blokke starter i år.

d) Cykelværkstedet.

3. Formandens beretning, herunder henvendelser og ansøgningerfra beboere.

4. Evaluering af juletræsfest.

5. Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets Økonomi.

5. Regnskabsrapportfor 3. kvartalzOtT.

7. Kommende opgaver.

8. Eventuelt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2) Orientering fra LokalinspektØr Anders Hansen.

a) Der vil i år blive opsat flere juletræer på taget af garagebygningerne.

b) Den første pullert, monteret ved fartdæmpningerne på Provst Dreslers Vej, er

blevet påkøn.
c) Udskiftning af koldt- og varmtvandsmålere i de ikke-renoverede blokke, vil blive

påbegyndt i denne måned.
d) Cykelværksted er åbnet, men benyttes ikke af så mange endnu.

Evt. afbud tilformanden på tlf. 20645O71eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com
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Formandens beretning, herunder henvendelser og ansøgninger fra beboere. Der er fra en beboer
på P. D. Vej kommet et forslag, om at låse dørene fra kl. 18.00 til 06.00 i dagene 23. december til 2.

januar. Forslaget er blevet drøftet og vedtaget. Der kommer opslag i opgangene.

P5. Hvis nogle i den forbindelse mangler dørbrikker, kan der købes ekstra på driftskontoret.

Juletræsfesten blev evalueret. Der deltog over 100 børn og voksne, som havde en dejlig

eftermiddag.
Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets økonomi gennemgået og taget til efterretning.

Regnskabsrapporten for 3. kvartal2OlT er gennemgået og taget til efterretning.

Under dette punkt blev diskuteret forskellige tiltag.
lntet at tilfØje under eventuelt.
Næste møde er mandag den 8. januar 2018.

Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud tilformanden på tlf. 20645o7L eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com


