
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet i afd. 4 den 1. juni 2015 

Til stede: Inge, Lene og Anne 

Ad. 1           Godkendelse af referat fra 27.4 2015:  Referat godkendt 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden:  Tilføjelse til punkt 3: l mails fra BL                                                                                                                                  

3m: dato for afdelingsmøde til Randa                                                                                                                   

3n: isolering af 2. sal ved vinduer. 

Ad. 3 Siden sidst 

a) Lene har taget kontakt til Lene i adm. for at få et udspil om datoer for mødedeltagelse 

b) Fremover vil oplysninger om til- og fraflytninger fås som mail i Lenes mailbox 

c) Vedrørende råd om udluftning tages det med i velkomstbrev. 

d) Lene tager kontakt til Per Nielsen om tydeligere markering på affaldsbeholdere og sortering 

e) Lene arbejder videre med velkomstbrev/folder til beboere 

f) Der er nødstop til udluftning i kælderen. Evt. markere nødstop. Viceværterne skal være 

orienterede. Anne tager med Per Nielsen en runde i kælderne for at se placering af nødstop. 

g) Etagemarkering på postkasserne umiddelbart nedstemt af Per Nielsen. Anne undersøger om  

der er pligt til at markere etage på postkasserne. 

h) Lene går videre med sagen om knallertkørsel i området. Vil kontakte Gunnar (fraflyttet) om 

kontaktpersoner i kommunen. 

i) Inge har skrevet til Per Sørensens sekretær Anne-Marie Nim om evt. mødedato i forbindelse med 

maling af trappeopgang og døre. Mulige mødedatoer evt. 17/18 juni  Inge følger op på sagen. 

j) Afventer svar fra Per Sørensen om kælderrum kan anvendes til andet end fitness rum. Vi 

overvejer om der er andre relevante muligheder. 

k) Der er ikke anvendt midler fra kursuskonto. Inge sender kursuskalender videre til Lene og Anne 

l) Inge videresender mail til Lene og Anne fra BL 

m) Mulige mødedatoer for afdelingsmøde: 8- eller 10. september 2015. Inge skriver til Randa 

n) Anne går videre med problemet om isolering af kvistlejlighederne. 

 

Ad 4 Havevandring inden budgetmøde den 18.8 2015. Inge aftaler med Per Nielsen 

Ad 5 Intet nyt om økonomi 

Ad 6 Referater fra møder:  

Formandsmødet 28.4 2015 ved Lene: Der er planer om opførelse af ungdomsboliger på den 

bebyggede grund v/Skejbyvej (hvor der nu ligger tre uddannelsesinstitutioner). Afventer evt. høring. 

Formandsmødet bliver afholdt 1x om året. Der er mulighed for fælles foredrag. Loppemarked den 6.6. 

Generalforsamlingen den 27.5 2015: Se gul seddel 

Sct. Hans bål: Anne: Repræsentanter fra de fire afd. 4, 9, 11-17 (VT) og 19 planlægger Sct. Hans aften 

med bål på det grønne areal bag ved nr. 107 afd. 19. Der bliver sendt program rundt til alle beboere. 

Der vil blive mulighed for at købe pølser med brød. Båltale og midsommervise ledsaget af guitarmusik. 

Ad 7 Eventuelt: Thomas forespørger om evt. grillaften 



Ad 8 Emner til næste møde:  Langtidsplanlægning, Kursuskonto, Maling af trappeopgange, Festlokale 

Ad 9 Næste mødedato: 1. juli 2015 

 

Referent Anne Stensgaard 

 

 

 

  


