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

 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet mandag 25. marts 2019  
 

 

1. Beboerhenvendelse. 

 

En beboer fra Afdelingen kom og spurgte om nedenstående: 

 

Forhave med rækværk og fjernelse af lille hæk i forhave – Bestyrelsen godkendte ifht. 

Husorden. 

 

Træterrasse og overdækning – Bestyrelsen godkendte træterrasse ifht. Husorden og 

oplyste beboeren om pligt til ansøgning om overdækning og skitsetegning af 

overdækning. 

 

Havelåge til sti – Bestyrelsen mente ikke at dette var i overensstemmelse med praksis i 

Afdelingen. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra 25. februar 2019 

 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

 

3. Affaldsøer. 

 

Den skitserede løsning ved de nederste parkeringspladser er muligt at etablere, men vi 

er afventende, idet nye muligheder for affaldstømning er i spil. 

 

 

4. Regnskab 2018. 

 

Regnskabet 2018 blev gennemgået og underskrevet. 

Regnskabet blev ikke så dårligt som forventet. 

 

 

5. Udestående arbejdsopgaver. 

 

Udestående arbejdsopgaver gennemgået og tilrettet. 

Flere opgaver er løst og flere opgaver er tilbagevendende sæsonopgaver! 

 

 

6. Nyt fra Aktivitetsudvalget. 

 

Hyggelig spisning 11. marts med 20 deltagende beboere, og der er plads til flere ved de 

kommende beboerspisninger! 

 

Mandagstræf har stadig god søgning med masser af hyggeligt samvær. 
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7. Konstituering af ny Afdelingsbestyrelses formand. 

 

Afdelingsbestyrelses formand Niels Jørn Nielsen ønskede at stoppe som formand, og ny 

konstitueret formand er Victor Jensen fra Tværgade 143. 

 

 

8. Reetablering efter fjernvarme installation – Bryggers. 

 

Reetablering af gulv omkring fjernvarme installation er bestemt ikke som skitseret på 

Informationsmødet med vore beboere. 

Afdelingsbestyrelsen kontakter Driftsansvarlig John Løfquist. 

 

 

9. Service fra din Afdelingsbestyrelse. 

 

Hver tirsdag mellem Kl. 18:00 – 19:00 vil der være mulighed for at få svar på 

spørgsmål vedrørende fjernvarme renovering, og samtidig vil der kunne udleveres 

maling til plankeværk. 

 

 

10. Eventuelt. 

 

Rotter: 

 

Nedrivning af Landbrugsskolen har medført mange ”strejfende” rotter i Afdelingen. 

Hjælp med bekæmpelse af rotterne ved ikke at fodre ”fugle” på jorden eller på åbne 

fuglebrædder eller i fuglehuse. 

 

 

 

Referent: Victor Jensen. 
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