
  

DAGSORDEN OG REFERAT  

 

Bestyrelsesmøde i afdeling 27 

Tidspunkt  
  

Mandag den 1. april 2019, kl. 14.00 
  

Sted  Østervænget 17, hos Bent 
  

Indkaldte  Ole Rasmussen, Jørn Nielsen, Bodil Jensen, Aage H Nielsen, Bent R Hansen 

Afbud    
  

Referent  Jørn Nielsen 

  

  
  

Dagsorden  Referat  

1  
  

Godkendelse af dagsorden   Referat fra sidste møde godkendt, Dagsorden 
godkendt. Nabohjælp fra sidste møde. Brev omdelt 
ingen henvendelser. 

2  Orientering fra formanden  

- Nye Lejere 
- Generalforsamling i Vandværket 
- ERFA møde 22.1.2019 

  

- 3 nye indflytter i april måned. 
- Gf i vandværket: Der er 3 udskiftninger ny 

formand. 
-  Formanden orienterede om ERFA mødet 

Kun formanden er med - 12 afd. deltog.  

 
3   Økonomi  

Regnskab 2018 gennemgang og underskrift 
Regnskabet er gennemgået, vi har stillet 
nogle spørgsmål til regnskabet og godkendt 
det. 

4  Afdelingsbestyrelsen  

- Markvandring 
- Indkaldelse til Info 

møde 11.4.2019 

- Var indkaldt til gennemgang af afd. med 
Niels. Alge behandling, dæksler som lå 
uheldigt,  nedløbsrør som er utæt og buske 
op af udhuse drøftet 

- Møde Parkhotel  Bent og Ole deltager 

 
5  Aktiviteter  

Sommerfest  
 Sommer komsammen blev den 22 juni kl. 13,00 
ved pavillonen - indkaldelse kommer.  

6  Afholdelse af Afdelingsmødet 2019 
Fortsætte med Spektrum? 
- Pris valgmeningslokale 1.600 kr. 
- Pris Østergade 1.000 kr. 
- Pris Katrineholms Alle 1.000 kr. 

  
Der er valgt Østergade til afd. mødet i september, vi 
skal selv stå for det. 

7  
  
  

Andre sager 
-  Handicapparkering 

- Sager fra bestyrelsesmedlemmerne 
- Rådighedsbeløb, Status  
  

  
-  Der bliver sendt  Domi en skrivelse om at man 

holder  på H-pladsen uden H-skilt i bilen. 

- Ingen sager fra medlemmer 
- Status på beløbet er ca. 5300 kr. på konto 

 
8  Eventuelt 

  

Hvad gør man når røgalarmen er gået i gang, ingen 
hjemme? Kontakter DOMI evt. låsesmed 
Forslag om skiltning om at P-Pladser kun er for 
beboere. Kan ikke støttes – ingen betydning 
Grill ved granitbænke? Bliver taget op til 
afdelingsmødet i september. 
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