
  

DAGSORDEN OG REFERAT  

 

Bestyrelsesmøde i afdeling 27 

Tidspunkt  
  

Onsdag den 7. august kl. 14.30 
  

Sted  Østervænget 32 
  

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

Afbud    
  

Referent  Jørn Nielsen 

  

  
  

Dagsorden  Referat  

1  
  

Godkendelse af dagsorden  Ingen bemærkninger 

2  Orientering fra formanden  

Nye Lejere 
 
  

Bent har talt med en ny beboer i nr. 26 
Freddy har lovet at være dirigent på afdelingsmødet 
  
 

3   Økonomi 
Budget 2020 

Vi har haft møde med PJ, ikke helt enig omkring 
langtidsbudget, meget er overbudgetteret og 
noget kommer for tit på budgettet, vi mødes igen i 
2020 til budget 2021 

 

4  Afdelingsbestyrelsen 
- Markvandring 2019. Status 
- Samarbejde med Alboa 

- Algebehandling af murværk iværksættes Udluftningshuller 
i etape 2 lukkes. Rist ved indgangsdør i nr. 31 lukkes. Døre 
til skurene ved nr. 34 bør hæves eller fliserne sænkes - ved 
frost er det galt (kan ikke åbnes). Klipping af hæk meget 
sent kan ikke påtale at andre mangler hækklipning. NP 
kontaktes om beskæring m.v. af buske 
 
- Alboa samarbejdet er ophørt af flere årsager.   
  

5  Aktiviteter 
Vurdering af afholdt sommerfest 

Skal denne flyttes til august? Tages op på Afdelingsmødet. 

6  Afholdelse af Afdelingsmødet 2019 
- Afholdes i fælleslokaler Østergade 
- Godkendelse af beretning 
- Planlægning af mødet 
 

- Vi holder i år afdelingsmøder på Østergade 35 G vi står 
selv for det og for rengøring. Vi køber smørrebrød øl og 
vand, kaffe, servietter, fløde til ca. 40-45 personer 

- Beretningen med rettelser er godkendt. 
- Bestyrelsen m.m. samles kl. 18.00 den 9/09 2019 
 

7  
  
  

Andre sager 
- Sager fra bestyrelsesmedlemmerne 
- Rådighedsbeløbet, Status 
- Erfa gruppe 

 
  

  
- Rengøring af elevator er ved stikkontrol ikke fundet i 

orden. Jørn snakker med Tommy fra service.  
- Vi har ca. 2.000 kr. endnu på kontoen 
- Bent fortalte om erfa møder for formænd. Hver gang er 

der 6-8 personer med. Næste møde 22/08-19 Jørn 
møder op på Stampemøllevej 

  
  
  
 

8  Eventuelt 
  

Bent og Ole har begge besluttet at holde, Bent og Jørn 
forhører sig om nye til bestyrelsen. 
Til afdelingsmøde i september er der kommet ønske om en 
handicap p-plads kan nedlægges og brug af en plads ca. 20 
m fra nuværende plads. Sagen sendes til Domi bolig til 
høring 
 

  
  

  

  


