
afd. 5 Bestyrelsesmøde den 9.05.2016. 

Tilstede: Aase, Hanna og Kirsten. 

Det startede med at konstatere at Hans Sørensen desværre har trukket 

sig fra bestyrelsen i april 2016 på grund af sygdom. 

Bestyrelsesmedlem Ole Linaa har også trukket sig og ligeledes suppleant 

Finn Mortensen. 

Tilbage er Aase Cassøe og Hanna Rasmussen, som træder ind i 

bestyrelsen. Kirsten fortsætter som fungerende formand til 

afdelingsmødet i september. Og ellers arbejdes der på at vi hjælper 

hinanden med arbejdet. 

Aftalt med kontoret at der er havevandring den 1.6.2016 kl. 14.00, hvor 

Per Sørensen og den nye vicevært er med. Kontoret vil advisere beboerne 

nogle dage i forvejen ved at sende sedler ud.  

Per Sørensen skal spørges om hvornår der kommer døre og hvordan det 

går med helhedsplanen. 

Der skal i gang med maling af resten af husene og maling af sokler. Der er 

lagt en besked på kontoret til Per Sørensen. 

På FAB mødet var der interesse fra andre afdelinger om vi ville med til 

sankthansaften bagved den nye afdeling på Langengevej, evt. bankospil 

med Spangsvej og sommerfest den 13.08. ved Vejlby Toftens 

forsamlingshus. Der er møde den 17.05 kl. 17.00. Kirsten deltager. 

Brev sendes ud til beboerne om der er tilslutning til aktiviteterne. 

Egen sommerfest den 6.08. kl. 15. Ole vil sørge for opsætning af teltet.  

Der købes evt. drikkevarer og Søren Herløv spørges om han igen vil lave 

kartoffelsalat. 



Aase afleverer tomme flasker og Hans spørges om hvad vi gør ved 

pengene. 

Der laves ekstra nøgler til garagen, så Bob, Aase og Hanna får en hver. 

Da der blev skiftet vandledning blev Kirstens have gravet op og noget af 

hækken fjernet, således at der er frit udsyn til haven.  

Bestyrelsen besluttede at der kan sættes et hegn op og en havedør for 

enden af den nu offentlige sti fra Stenagervej og til legepladsen. 

Til generalforsamlingen den 25.05 får Preben Thomsen en modkandidat, 

da Søren Back fra VV stiller op også. 

Orienteret om fælles seminar for afdelingsbestyrelserne i november 

måned. 

Orienteret om FAB møder hver 6. måned. 

Næste møde når der er havevandring den 1.06 kl. 14. 

 

Kirsten Malmqvist 

referent. 

 

 


