
OFFENTLIGT 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet SEPTEMBER 2016 
Tilstede: Heidi, Benny, Marianne, (Thomas) 
Fravær med afbud: Ulla, Tore, Mette 
Fravær uden afbud: Ingen 

Torsdag d. 08.09.16 kl. 19.00 

Beboerhenvendelser:  

Marianne & Heidi – Ingen fremmødte 

Bestyrelsesmøde: 

Gensidig orientering: 

 Vi kender til 3 kandidater, der stiller op. Derudover trækker Tore sig. 

 Bestyrelsen er underrettet om problematikken med at underskriftindsamlingerne omkring 

elmetræerne ikke blev behandlet ordenligt, dvs. at der ikke blev givet information om korrekt 

procedure – nemlig at beboerdemokratiet fungerer via forslag og afstemninger ved afdelingsmødet 

og ikke underskriftindsamlinger. 

Beboersager: 

 Ingen 

 

Opfølgning på sidste referat: 

 Der er et par hængepartier. Marianne tjekker buskadset og snakker med beboer i VT 344. Heidi 

følger op omkring knuste vinduer ved Per (har ikke fået svar). Vi er i vildrede omkring hunden i VT 

83 – nogle siger den gør 24/7, andre hører den stort set aldrig… Vi kan ikke se anden udvej end at 

man holder sig til de almindelige klageprocedurer. Alternativt kan man forsøge en mægling mellem 

beboerne, men hvem skal stå for det? 

Punkter på dagsordenen: 

 Afdelingsmødet 

 Klargøring – Marianne, Benny og Heidi går over og gør klart i løbet af dagen 

 Forplejning – Bestyrelse og dirigent mødes før Afdelingsmødet til en bid mad og 

koordinering kl. 17.00. Der serveres snacks og drikkevarer for beboerne. 

 Årsberetning – Heidi udarbejder og sender rundt asap 

 



 

 Tilsyn og rengøring af fælleshuset samt procedure for udlejning og info om reglement 

o Marianne og Benny (fom Januar) tager tilsyn med Fælleshuset. Sandra og Heidi kan kaldes 

ind ved behov. Marianne udarbejder tjeklister. Vi søger en rengøringsdame/mand. Vi laver 

også en info-seddel med reglement til udlevering sammen med nøgle. 

o Vi afventer Lottes forslag på Afdelingsmødet – et udvalg kunne godt være en god idé. 

 

 Hækken mod Langengevej 

o Bestyrelsen giver varmemestrene frie hænder i forhold til at fjerne hæk ved p-pladsen.  

 

 Nedlæggelse af gyngestativ ved VT 114 

o Gyngestativ og grus kan fjernes MEN det må ikke koste noget. Heidi er tovholder. 

 

 Gener fra områdets mange katte 

o Mange beboere er generet af kattelort og katte som kommer i deres have og hus. 

Bestyrelsen kan dog ikke se nogen umiddelbar løsning på problemet. 

 

 Cykelskure 

o Mange steder fyldes indgangspartier op af cykler og vi ser derfor et behov for cykelskure. 

Dog er vi begrænset af økonomien, så vi sætter cykelskure på ønskelisten, og så må vi se 

hen ad vejen om vi kan spare op. 

Evt. 

 Vi gennemgik kort de indkomne forslag, men gennemgår dem grundigere på mandag sammen 

med dirigenten på mandag. 

 

_____________________________________________________ 

Referat, 

Heidi 


