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Afdeling 36. 

   

Afdelingsbestyrelsen Afdeling 36. – Bestyrelseslokalet Tværgade 79, 8340 Malling. 

E-mail: larsvictorjensen@gmail.com 

Åbningstid: Sidste mandag i måneden mellem 19:00 og 19:30 (Dog ikke juli og december måned). 

 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet mandag 24. februar 2020  
 

 

Fremmødte:  

Victor Jensen – VJ  Gunnar H, Nielsen – GHN   

Birgitte M. Petersen – BMP Karsten Beck – KB 

Bente Fisker – BF  Niels Erik Sørensen -NES 

 

 

 

➢ Godkendelse af referat fra 27. januar 2020. 
 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

➢ Udestående arbejdsopgaver.  
 

Skemaet for udestående arbejdsopgaver blev gennemgået og accepteret. 

 

 

➢ Aktivitetsudvalget. 
 

Kryddersnapse-aften d. 28. februar 2020 er aflyst på grund af manglende tilmelding. 

 

Fællesspisning d. 15. april 2020, der håbes på et godt fremmøde. 

 

 

➢ Fjernvarmerenovering – Der sker intet! 
 
En beboer er faldet i et regnvands-afløbs-hul, ud for lejemål nr. 45. 

Billeddokumentation sendes til NP. 

(Der er netop etableret afskærmning i dag omkring hullet, idet hullets sider er skredet.) 

 

John Løfquist har kontaktet Varmeværket vedr. manglende udbedringer. 

 

Røraflukningerne i bryggerset burde kunne laves nu, hvor vejret er dårligt. 

 

Der mangler stadig at blive lagt sand ud på de reetablerede SF sten, hvor nye 

fjernvarmerør er etableret. 
 

 

➢ Organisationsbestyrelsen kommer på besøg 9.marts 2020. 
 

Der afholdes et dialogmøde med Organisationsbestyrelsen; Victor Jensen og Birgitte 

Petersen deltager, og der vil bl.a. blive drøftet, om de grønne tiltag reelt er 

bæredygtige. 
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➢ Informationsmøde Repræsentantskabsmedlemmer 2. april 2020. 
 
Fra afd. Bestyrelsen deltager Victor Jensen, Gunnar H. Nielsen og Bente Fisker. 

 

 

➢ ”Afleveringsforretning” efter store Projektrenoveringer. 

 
Det burde ikke være afd. Bestyrelsens opgave at kontrollere afslutningen af 

renoveringsopgaverne. 

Fjernvarmerenoveringen blev afsluttet 1. september 2019, og der er intet reetableret 

som tidligere aftalt! 

 

 

➢ Strømpeforinger. 

 
Afd. Bestyrelsen vil gerne bede om beboernes oplevelser af dette projekt. 

 

Afd. Bestyrelsen undrer sig over, hvorfor sandfang ved afløbsrør i haven ikke er renset. 

 

 

➢ Eventuelt. 
 

Formanden opdaterer den interne liste over Afdelingsbestyrelsen. 

 

Akut telefonnummeret mangler en henvisning til en tømrer - heldigvis stillede 

Servicekoordinator Tommy Sørensen sig til øjeblikkelig rådighed. 

 

Afdelingsbestyrelsen takker Tommy for denne udvidede service på en lørdag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Bente Fisker. 
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