
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  

den 8. januar 2020 
 

Deltagere: Anna, Ditte, Roald, John, Louise, Eva, Camilla, Bo 

 

Referent: Louise 

 

Fraværende: - 

 

1. Orientering fra formanden, 

næstformanden og udvalg 

 

Formanden: 

Markvandring onsdag den 11. marts kl. 13.00. Vi 

mødes ved bestyrelseslokalet. Bestyrelsesmødet 

afholdes i forlængelse af dette.  

 

Juletræerne bliver lavet til flis.  

 

Næstformanden: 

Der er i samarbejde med kommunen fundet plads til 

8 P-båse mere langs Porsvænget. De etableres i år. 

 

2. Godkendelse af regnskab 

 

Rådighedsregnskabet er godkendt. 

 

3. Helhedsplan/børnehaven 

 

Fakta er beskyttet af Erhvervslejeloven, og skal 

derfor have tilbuddet om at købe grunden. De kan 

søge erstatning, hvis vi opsiger dem. 

 

Bestyrelsen kræver at apoteket skal forblive ved et 

eventuelt salg. 

 

Bestyrelsen er indkaldt til et nyt møde på Fællesbo 

den 6. februar. 

 

Børnehaven tømmes for hvidevarer. 

 

4. Storskrald 

 

Flamingo skal fremover i restaffalds-molokkerne. 

Der er nye regler ved kommunen og det må ikke 

længere afleveres på storskraldspladsen. Der er en 

bøde på 500 kr. hvis flamingo ikke kommer i 

restaffald. 

 

Der er ikke længere en beholder til fx rammeglas og 

porcelæn. Vi arbejder på at finde en 

løsning/container på storskraldspladsen. INGEN 

GLAS OG PORCELÆN I MOLOKKERNE!  



 

5. Beskæring af træer 

 

Der er klaget over beskæringen af træer. To træer er 

fældet, fordi de var rådne. Af sikkerhedsmæssige 

årsager er der fjernet ligevægtigt i træerne. Det er 

gjort af eksperter.  

 

Der bliver plantet ny træer. 

 

6. Vaskehus 

 

Vaskepriserne er steget pr. 1/1.  

 

Da der er beboere, der ikke kan overholde reglerne 

ved tørretumblerne, er tiden fra man åbner lågen til 

maskinen nulstiller, blevet sat ned. 

 

7. Fyrværkeri – ulovligt udkast 

fra altan og svalegang 

 

Der udstedes advarsel til beboere der ikke 

overholder husordenen. 

8. LED lys udvendigt ved A-

blokke 

 

Der skiftes først ved B og C blokkene. I kælder og 

udvendigt. A blokkene udføres senere på året. Der 

skiftes lys ved vaskehus nr. 29. 

 

9. Fastelavn 

 

Der afholdes fastelavn den 23. februar kl. 14.00. 

10.  Aktiviteter i 2020 – (frem til 

sommerferien) 

Forslag: 

Sankt Hans 

Fællesspisning 

Tivoli Friheden 

Grundfoss 

Bowling 

Sommerfest 

 

Vi beslutter senere, hvad vi skal, og alle er velkomne 

til at henvende sig til bestyrelsen, og give deres 

mening eller forslag. 

 

Tysklandsture er droppet i år, da der ikke er nok 

tilslutning. 

 

11.  Kælder – tremmerum og 

udlejningsrum 

Lejerbrev sendes rundt. 

 

12.  Maling af legepladsen Legeborgen ved nr. 17 trænger til maling. Vi kan 

eventuelt lave en arbejdsweekend, hvor beboere der 

er interesserede, kan hjælpe hinanden med 

projektet. 

 



13.  Robotplæneklipper Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for 

robotplæneklippere i afdelingen. 

 

14.  Økonomi – konto 115 og 

konto 116 

Der er øremærket penge til fremtidige projekter: 

Systemnøgler til tremmerum i kældrene 194.000 

Ændring af beplantning på HP. Hansensvej 50.000 

Nye tørrepladser 150.000 

Hoppepude 50.000 

Cykelstativer og fjernelse af buske 100.000 

Udskiftning af lamper til LED 76.000 

Udskiftning af varmefordelingmåler 273.003 

Fornyelse af asfaltslidlag 150.000 

Pavillon 81.000 

 

15.  Eventuelt - 

 

 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12/2 2020. Beboere kan henvende sig 
i bestyrelseslokalet mellem kl 18.30 – 19.00. 


