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Referat af afdelingsbestyrelsesm Øde afholdt

mandag den 5. februar zOLg 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: Niels Poulsen

Referent: Henning Conradsen
Desuden deltager: Loka I inspektØr Anders Ha nsen

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

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

a) Vedr. legepladserne ved de ikke-renoverede blokke: de legeredskaber, som ikke er
forsvarlige, fjernes.

b) Der er opstillet en ekstra vaskemaskine på Birketoften.
c) Der lægges pt. nye vandrør i krybekælderen på Bangsbovei 14-22.
d) Container i Sydbyen i sommerhalvåret 2018.
e) Forskellig vedligeholdselsesarbejder på bygningen ved Dagli'Brugsen.

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

4. Trivselsmøde i Sydbyen.

5. Evaluering af fastelavnsfest.

5. Evaluering af nytårskur.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Refe rat:

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

a) Ved de ikke-renoverede blokke, fjernes legeredskaber, som ikke er forsvarlige.

b) Birketoften har fået opstillet en ekstra vaskemaskine.

c) Der lægges pt. nye vandrør i krybekælderen på Bangsbovei L4-22.

d) Container til haveaffald opsættes i Sydbyen i hele sommerhalvåret 2018 som et
forsØg.

Evt. afbud tilformanden på tlf. 2064507L eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com
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e) Nye sternudhæng og skifer ved indgangsparti opsættes samt udskiftning af fliser
ved Dagli'Brugsen ifm. vedligeholdselse af bygningen.

Formanden orienterede om forskellige forhold, bl.a. arbejdet i organisationsbestyrelsen.

TrivselsmØde i Sydbyen forbered| afholdes den 20. februar.
Fastelavnsfesten evalueret. Der er kommet adskillige positive tilkendegivelser fra beboerne

vedr. festen.
Nytårskuren evalueret.
Der fremkom forslag om et børnearrangement med snobrØd og pØlser til sommer.

Næste møde er mandag den 5. marts 2018.

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


