
Referat afdelingsbestyrelsens møde den 2. juni 2016 

Mødt: 

1. Vagn Erik, Kasper, Jeppe, Dorte Monrad, Mette, Peter 
2. Indvielse af vaskeri og rulle. Vaskeristyring og rulle blev indviet med jordbærtærte og rosévin 

a. Det blev foreslået at vi får lukket op for brug af Electrolux Vision app. Appen findes til 

Android og Apple. Dette fixer Mette 

3. Hyppigere møder i afd best. Foreslås afholdt en gang i måneden. Venter med at beslutte til ny 

bestyrelse 

4. Nabohjælpskilte: Anders har foreslået at de skrues op på husgavlen ved gård ni. Samt gavl på 

fælleshus. Det er best. med på! 

5. Sommerfest: 

a. Telt til sommerfest. Telt er bestilt. Betalt af vores ”Nordea” konto. Hvor kan det opbevares? 

Kasser eller lignende? Vi skal spørge Anders omkring muligt opbevaringssted. Der er sendt 

invitation ud. Morgentur i Mollerup skov, kagekonkurrence, rundbold, loppemarked, grill i 

telt, kom selv med mad og hygge. Planlægning af indkøb osv – det kører iflg. Dorte Monrad. 

6. Djurs Sommerland – 13.08.2016. Jeppe forestår arr. Der sendes invitation ud her før ferien.  

7. Udflugt til Tange Elværksmuseum var en stor succes. Regnskab opgjort af Mette, billigere end 

forventet 

8. Renoveringsprojekt: 

a. Orientering om gennemgang af lejligheder vinduer og ventilation. Vagn Erik fortæller om 

gennemgangen. 

i. Der er gennemgået to lejligheder omkring muligheder. Der kommer uddybende 

oplysninger 

ii. Der skulle have været holdt et møde med afdelingsbestyrelsen omkring udviklingen 

i renoveringsprojektet den 31. maj. Mødet er udskudt, indkaldelse flg. I juni 

9. Hegn i baghaver. Drøftes. Hegn mod P-plads, et ens gråt hegn hele vejen op. Tages med på 

afdelingsmødet. 

10. Træfældning. Træ i hækken ved gård ønskes fældet. Ok med afdelingsbestyrelsen. Anders fælder 

træet. Der henvises til at ønskes træer fældet og andet der omhandler udearealerne, skal det stilles 

som et ønske forud for afd. Bestyrelsens årlige havevandring i april.  

11. Mobilabonnement, vedr. gæsteværelse. Dette skulle være midlertidigt  løst, sådan at der er en 

fungerende telefon hos ansvarlige . Der henvises til hjemmesiden 

12. Drøftelse af generalforsamling.  

13. Beboermappe. Gennemgang til næste møde 

14. Opfølgning fra sidste møde (Kaspers referat) 

15. Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag  den 11. august 2016 19.00 – 21.00 

16. Afdelingsmøde afholdes den 21. september 2016 

 


