
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20, 8. februar 2018 kl. 17.00-

19.00 (ex. ordinært afdelingsmøde)   

Deltagere: 
Drude K. Jørgensen 
Lars Sejr  
Niels Trolle  
Pia Andersen  
Lars Eiby 
 

Dagsorden Beslutning 
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Ekstra ordinært afdelingsmøde  

 

Tom Niekranz og Bjarne Wissing kommer som 
hhv. Dirigent og rep fra Adm. 

3. Opfølgning på referat fra december 

2017 

 

Varme afkøling: 
Vi følger op hos Per Sørensen på rapport fra 
ingeniør. Hvor ledes skal erfaringer fra de fire 
huse bredes ud? Vi laver en beregning på et 
par eksempler. 
Vi skal lave havevandring, vi bør overveje om 
skure skal fornyes indenfor en 10 års periode. 
 

4. Opfølgning på mødet med bestyrelse 

for Egå forsamlingshus – Kan vi 

fordele nogle opgaver (Jf. 

opfølgningsmail sendt ud 05-02-

2018) 

 

 

Vi foreslår en projektor og lærred og evt. 
anlæg. 
Vi sender ud om medlemsfordele i 
forsamlingshuset. 

5. Opfølgning af: 

Medlemskab af forsamlingshuset 

v/Drude 

Møde med JNC herunder skure 

v/Niels 

 

Afdelingen er medlem af forsamlingshuset. 
 
 
NT og Drude mødes med Bjarne og Per 
Sørensen 22/2 kl. 11 

6. Årshjul afdelingsbestyrelsen i 2018 – 

gennemgang og nedslag 

Bilag: Årshjul for afdelingsbestyrelser 

Havevandring og planlagt vedligehold skal op 
på næste møde. 
Planlagt vedligehold skal udfyldes. 
Støv i boligerne. 
Varme, gulve, skure, beplantning 

7. Foråret/sommeren 2018 Punkter til 

kommende møder. Konkretiser hvad 

vi vil hvornår og hvem der gør hvad 

Indvie bænkene, Sct. Hans fest, fodboldmål. 
Lasse og Lars finder placering m.v.,  Pia tager 
kontakt til loppemarkedsgruppen. 



(Tiltag, arrangementer, forbedringer 

af noget) 

 

8. Nyt fra bestyrelsens medlemmer og 

HUSK at 

 75 års jubilæum: Reception 

og udstilling d. 10. marts kl 

11.30 (Langengevej v nr. 4). 

Afdelingerne opfordres til at 

invitere beboere på 

morgenmad. Er det en 

mulighed for os? 

 Aktivitets og picnicdag for alle 

beboere og ansatte: 25. 

august 2018. Mere info følger 

 

 
 
 
 

9. Kommende møder kl 16 til 18 

o Tirsdag d. 7. marts 

2018 

o Tirsdag d. 11. april 

2018 

o Tirsdag d. 15. maj 

2018 

o Tirsdag d. 19. juni 

2018 

 

 

10. Evt.  

 

 

 
  
 

 

 … 

 

 

 

 

 

 


