
Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20. 

10. september 2017 kl. 13.00-15.00   

Deltagere: 
Drude K. Jørgensen 
Lars Sejr Mulvad  
Niels Trolle  
Eva Thystrup 
Fraværende: Tom Petersen uden afbud  

 

Dagsorden Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra august 2017 Finn Johannesen oplyser, at er afsættes 

budgetmæssigt 25.000 til drift af 

varmemesterkontor. 

Der sendes en ansøgning om at få penge til 

en pengegave til forsamlingshuset, 

sponsoreret af hovedbestyrelsen. 

3. Opfølgning fra havevandring (DKJ har 

spurgt til en status fra PS) 

Vi holder fast på, at planter udskiftes i 

efteråret. Vi sætter farvet tape rundt om 

udgåede træer. Vi har brug for at vide hvilken 

dato der udskiftes planter, så der kan fyldes 

med muld inden genplantning. 

4. Halvtag (forslag til det ordinære 

afdelingsmøde i september): Skal 

færdiggøres 

Forslag til beslutning på afdelingsmødet: 

Til havesiden kan der opsættes en Feria 

terrasseoverdækning i målene 300*305 fra 

Bilka, samt sider til samme fra Bilka.  

Opsætning til fordørssiden kan kun ske efter 

ansøgning til afdelingsbestyrelsen. 

Forslag til beslutning på afdelingsmødet: 

Der kan opsættes Halvtag/Entre tag fra 

Biltema på såvel forside som bagside. Mål 

120*93 cm. 

5. Hegn (forslag til det ordinære 

afdelingsmøde 25. september 2017): 

Skal færdiggøres 

Forslag til beslutning på afdelingsmødet: 

Beboerne har ret til at opsætte stakit mellem 

beboernes haver til havesiden i målene 



 

 

150*150 cm. 

Stakittet kan udgøres af træstakit efter 

tegning. Afdelingsbestyrelsen indsamler to 

gange årligt bestillinger til opsætning, 

hvorefter stakittet bliver opsat af en 

håndværker med regning til beboeren. 

Vedligehold påhviler beboeren. 

Stakittet kan desuden udføres i målene 

150*150 cm i panelhegn, med grøn 

bevoksning. 

Mod fællesarealer må der kun opsættes 

panelhegn. 

6. Ordinært afdelingsmøde i september 

2017 (forslag til adm. senest 11. 

september) 

a. Opgavefordeling, hvad 

mangler vi? 

 

 

Tom er dirigent, og er varslet. 

OK er bestilt, og mad er bestilt. NT retter 

bestilling. 

Vi mødes kl. 17 med dirigenten. 

Vi har bedt Per om en konsulent, der kan 

forklare om varme og ventilation. 

7. Nyt fra bestyrelsens medlemmer 

 

 

8. Kommende møder: 

 

September Ordinært afdelingsmøde. 

Vi mødes kl. 17.00 på OK-center med 

dirigent. Mødet starter kl. 19.00  

Oktober  

November  

December 

 

 

9. Evt.  

 

 

 

 


