
Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 8, 8. okt. 2018 
 
Til stede: Peter, Karin, Ole, Astrid. Afbud: Erik. Referent: Astrid 
 
1. Meddelelser 
Der er formandsmøde onsdag 10. okt. Erik har mulighed for at deltage og vil gøre det. 
 
Samme dag er der offentlig høring om lokalplanen vedr. IBM-grunden og vores kommende 
nabo-afdeling. Måske kan nogen af os deltage. 
 
Karin har været i forbindelse med Bjarne Wissing for at få hans underskrift på den fornyede 
aftale med YouSee. BW kontaktede derpå konsulenten for YouSee og har fået en ny 
tilsendt. Vi formoder, B.W. har underskrevet nu, men Karin følger op. 
 
Peter vil følge op på kommunikationsproblemer med kontoret: Alle meddelelser skal tilgå alle 
i bestyrelsen, ikke kun Peter - som nu. (Post kan findes på  bestafd8@gmail.com). 
 
2. Julemarked, Flensborg.  
Den 1. dec. bustur til Flensborg. Se programmet i jeres postkasse, og meld jer til!! Byen er 
smukt julepyntet, og det er jo hyggeligt at køre med Bus-Bjørn. 
 
3. Urafstemningen om låste/ikke låste hoveddøre. 
Ole og Karin har udformet en stemmeseddel, som vi pusler lidt med og finder en endelig 
udformning af. Vi bestræber os på at udlevere dem fredag den 12. og sætter afleveringsfrist 
den 26. okt. 
 
4. Møde med nyindflyttede. 
Ole har udarbejdet en detaljeret huskeliste til samtalen med nye. 
Ole vil på kontoret skaffe en velkomstmappe som den, de nye får. 
Endvidere vil Ole finde ud af, om materiale om affalds-sortering udleveres - eller om vi kan 
skaffe et antal hjem til vores afdeling til uddeling. 
 
5. Mulighed for fælles spisning i aktivitetslokalerne. 
Ole ansøger på aktiv-gruppens vegne om et garanti-beløb på 2000 kr til at påbegynde 
spis-sammen og åbent hus-aktiviteter. Dette bevilges. 
 
6. Palleramme-haver. 
Mitzi, Rie og Ole har set på muligheden ud for den lange blok. Deres tanke er, at 
palleramme-have-ejerne selv skal passe det område, hvor rammerne skal stå. 
 

 
Dagsorden næste møde: Rengøringsplan (hvad ligger der som arbejdsbeskrivelse), 
grundplan over blokkene mht at inddrage eventuelle tomme rum, revidering af 
ordensreglement, julehyggearrangement, opfølgning på sag om vandskade. 
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