
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 25 d. 18.08.2022! 

 
Deltagere: Inga Kjærsgaard og Bitten Schmidt Svendsen – der er afbud fra Leo. 

Referent: Bitten 

 

Referat: 

1. Opfølgning på referat fra sidst: 
Intet at bemærke – kommer længere nede. 
 

2. Nyt fra formanden: 

- Fra- og indflytninger: Der er flyttet nye beboere ind i nummer 1 og 15 og d. 15/10  

flytter en ny beboer ind i nr. 5. 

- Møde med Driftsafdelingen d. 9/8: Bitten og Leo har haft møde med NP og Christina fra 

Driftsafdelingen for at gennemgå de ting, vi gerne vil have lavet i afdelingen, bl.a. markering af p-

båse og udvidelse af belægningen langs vejen og p-pladsen ved Kirkevang 1-7 og 9-11. Vi har 

efterfølgende fået et tilbud på, hvad det vil koste og vil som bestyrelse stille forslag til 

afdelingsmødet d. 6/9 om udbedringerne, sammen med forslaget om to udendørslamper ved hhv. 

nr. 7 og 9 samt ift. vedtagelse af vores forskellige sammenskrevne og opdaterede reglementer.  

 

3. Nyt fra kassereren:  

Intet nyt. 

 

4. Afdelingsmødet til september: 

Bitten laver en invitation til afdelingsmødet, hvor folk kan melde sig til spisning af smørrebrød, når 

afdelingsmødet slutter. Denne sendes ind til DOMI sammen med de 3 forslag, vi også skal have 

sendt ind. 

 
5. Rengøring af containerne til restaffald: 

Vores affaldscontainere til restaffald ved Kirkevang 1-19 er temmelig beskidte - når de bliver 

tømte, er der en masse madrester og gummihandsker, der sidder fast i bunden af dem. Inga vil 

undersøge med DOMI, om de fortsat rengører containerne eller om der skal bestilles andre til at 

gøre det. Inga vil også spørge om, hvem der rengører fælleshuset og vaskeriet. 

 

6. Det nye budget: 

Vi gennemgår det nye budget for 2023, som vi netop har fået sendt ud i dag og som vi skal 

stemme om til afdelingsmødet. Bitten kontakter Vibeke Thaysen ift. spørgsmål og rettelser, inden 

budgettet bliver sendt ud til de øvrige beboere. 

 

7. Næste møde: 

Vi holder først møde igen efter afdelingsmødet, men orienterer hinanden løbende ift. det der skal 

undersøges. 


