
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 12. februar 2020 
Deltagere: Eva, Roald, Bo, Anna, Ditte, Camilla, Louise 
Referent: Louise Fraværende: John 
 

1. Orientering fra formanden, 

næstformanden og udvalg 

 

 Formanden har været til formandsmøde, og er blevet valgt 

som tovholder mellem afdelinger. 

 14. april er der fyraftensmøde i område vest, hvor der blandt 

andet vil blive snakket om persondata. 

 

2. Helhedsplan/Børnehaven 

 

Coop har bedt om at udskyde mødet med Fællesbo, da de skal 

have mere tid til at regne på økonomien. Bestyrelsen gerne have 

en dato for næste møde. 

 

3. Tørreplads/Hegn 

 

Bestyrelsen har modtaget tilbud på fornyelse af tørrepladser og 

nyt hegn i hver ende af garagevejen. Bestyrelsen har 

enstemmigt sagt ja projektet. 

 

4. LED lys 

 

Der skiftes til LED lys i hele afdelingen i løbet af i år. Der testes 

lysstyrke på enkelte blokke. 

 

5. Riste til udendørs 

askebægere 

 

Der testes om en rist i askebægerne kan afhjælpe problemet 

med affald. 

6. Fastelavn 

 

Husk der slås katten af tønden søndag d. 23 februar klokken 14. 

 

7. Robotplæneklippere 

 

Bestyrelsen har enstemmigt sagt ja til tilbud om 

robotplæneklippere, der dækker græsarealet i hele afdelingen. 

Bestyrelsen har godkendt beløbet der trækkes på driftskontoen.  

 

8. Markvandring d. 11. marts 

 

Der afholdes bestyrelsesmøde efter markvandringen. 

Bestyrelseslokalet er åbent for beboerne mellem klokken 15.30 

og 16.00. 

 

9. Keramik/Glas Container 

 

Keramik- og glasaffald kan smides i et bur med skilt på, der 

bliver opstillet på storskraldspladsen. 

 

10. Lampe Beboerhus 

 

Der har været vand i lamperne ved beboerhuset. Der indkøbes 

nye lamper.  

 

11. Akut firma – hvad er akut? 

 

Bestyrelsen udarbejder en liste over hvad der er akut.  

 

12. Barnevogne/Klapvogne i 

opgangene 

 

Barnevogne og klapvogne må ikke stilles i opgangene, jf. 

husordenen. 

13. Eventuelt 

 

 Afdelingsmøde ønskes afhold den 2. september. 

 Der sættes navneskilte op i mellemgangene i nr. 9-19-29-50. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. marts. Beboere kan henvende sig i 
bestyrelseslokalet mellem kl. 15.30 – 16.00. 

 


