
Best. Møde NAB afd.17 

Referat og Beboernyt 

Mødet afholdt d.20.5.2015 hos Ole. 

Deltagere Else og Ole, afbud fra Anette og Leif   

Dagsorden var udsendt 

O. Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger 

1. Budgetter konto 115-116 forbrug til dato 16.746,40 budget 90.000 

2. Bestyrelsens gennemgang af årsregnskaber 2014 og budget 2015 funden i orden  

3. Beboernes pligter udvendige arealer ved egen bolig. Uddrag af NAB, s Ordensreglement. 

  Haver: skal holdes i pæn og ryddelig stand. Hækkene klippes 2 gange årligt (1.gang til Sct. Hans og 2. gang inden 

1.10), hvis ikke afdelingen bestemmer andet. Hækkene skal holdes rene og fri for affald. Hvis dette ikke overholdes, er 

det misligholdelse af lejekontrakten, hvilket kan medføre opsigelse. 

4. Fastlæggelse af plan for Fælleskaffebord den 27 juni. Invitation og bindende tilmelding omdeles snarest.  

5. Siden sidst. Flagstangsmødet blev jo afholdt 10 maj, der var mødt beboer op fra 9 husstande, det glædede 

bestyrelsen at så mange var mødt op .Der blev snakket livligt over et glas øl. 

”følgende blev blandet drøftet” 

Maling af afdelingens 2 bænke (Leif) 

Opsætning af bræt ved affalds container (Leif) 

Anettes forslag til fælles haver og andet, er indtil videre droppet, der er få beboer som ønsker at deltage aktiv i 

projektet, men gode ideer til arealet modtages gerne (det er det grønne areal efter nr.31) 

Nogle beboer ønsker nye låger og bordplade i køkken (egen betaling eventuelt over husleje) Søren i nr.31 

Arbejder videre med sagen. 

Hos Leif i nr.40 vil der blive opsat nyt armatur i køkken og bad LED lys energibesparende og et pænere 

design end de efterhånden 30 år gamle lyskilder som stadigvæk er i mange af Vores boliger. I vil få besked 

når ”prøvelyset er opsat”. 

6. Beboernyt, dette referat. 

7. Eventuelt. Affalds sortering. Al emballage der har madrester i,skal i egen affaldsbeholder også pizza 

bakker.  

Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle en god pinse og en rigtig god sommer. 

næste bestyrelsesmøde er den 19.8.hos Leif 

Referent: Ole Nielsen 20.5.2015 


