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

Til stede: Inge, Lene og Anne 

Ad. 1           Godkendelse af referat fra 1.6  2015:  Referat godkendt 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden:  Tilføjelse til punkt 3: m, n og o                                                                                                                               

3m: indkaldelse til afdelingsmøde                                                                                                                       

3n: tilbud fra You-see                                                                                                                                                                 

3o: punkt 4 og 5 under punkt 3o: økonomi 

Ad. 3 Siden sidst 

a) Mødedato med Lene i adm.: Bedst onsdag sidst på eftermiddagen. Lene kontakter Lene i adm., 

som kommer med en dato. 

b) Vedr. nødstop på udsugning: Anne fik rundvisning af Per og udleveret nøgler til skabe i kældrene. 

c) Vedr. affaldssortering: Lene henviser til beboerbladet nr. 93 side 14. Der skal være tydeligere 

skiltning og mere oplysning. Går videre med sagen og kontakter Per Nielsen og adm. 

d) Intet nyt vedr. velkomstbrev. 

e) Etagemarkering på postkasser ikke nødvendig, hvis bare de er anbragt i logisk rækkefølge iflg. 

Postbud. 

f) Intet nyt vedr. sagen om knallertkørsel i området.  

g) Farvevalg opgange: Besøg af indregningsarkitekt Bodil Kellermann som skal rådgive omkring 

farvevalg af opgang. Hun tager kontakt til os igen i begyndelsen af august. Afd.bestyrelsen har til 

kælderdørene valgt farven:NCS  S5502-4 (gråtone der matcher postkasser og fugemasse) 

h) Anvendelse af kælderrum: Vi overvejer at anvende lokalet som byttecentral. Vi overvejer 

praktiske løsninger til næste møde. F. eks.: Hvordan med lås? nøgler? adgang?  

i) Budgetkontrol: I alt til aktiviteter ca. 36.000,- hvoraf der indtil d.d. er anvend ca. 2400,-kr. (excl. 

Sct. Hans.). Inge gennemgik nogle af hovedtallene til bl.a. maling af opgange, indgangsdøre m.v. 

Der udbydes forskellige kurser. Inge sender den seneste nye kursusplan fra BL.                            

Inge videresender mail til Lene og Anne fra BL 

j) Afdelingsmøde: 10. september 2015 kl. 19.  

k) Isolering af kvistlejlighederne: Det vil blive en bekostelig affære, da taget så skal skiftes. 

l) Havevandring: se intern referat fra 16.6 (referent Inge) 

m) Vi har modtaget indkaldelse med dagsorden til afdelingsmøde den 10. september 2015 

n) Vi har modtaget tilbud fra you-see angående bredbånd og mobil 

o) Budgetter bliver udsendt 31. juli 2015 til gennemgang inden budgetmødet den 18.8. 2015 

Ad 4 og ad 5 er taget under siden sidst.  

Ad 6 Underskud på festlokale. Vi bør overveje, om det er prisen der afskrækker 

Ad 7 Der var ca. 200 deltagere (fra afd.4, 9, 19 samt Vejlbytoften)  til Sct. Hans fest med musik, fællessang 

og bål (som desværre var for våd til at kunne brænde ordentlig). Hyggelig stemning og der blev solgt 

godt med pølser (ca.160stk.) 

Ad 8 Evt.: Tænke over bestyrelsesberetning til næste møde 

Ad 9 Emner til næste møde:  Budget, bestyrelsesberetning 

Ad 10 Næste mødedato: Tirsdag den 11.8 kl. 18.30. Bemærk tidspunkt.        Referent Anne Stensgaard 



 

 

 

  


