
Best. Møde Nab afd.17 Referat og Beboernyt 

Mødet afholdt d. 12. april 2016 hos Else. 

Deltagere: Ole, Leif, Anette og Else 

Dagsorden var udsendt: 

 

0. Godkendelse af referat: Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.

  

1. Budget konto 115 & 116: kr. Budget for 2016 følges, og der indtil nu brugt 4.35 %.   

2. Flagstangsmøde d. 1. maj: Der opfordres hermed til, at beboerne, også de ny 

ankomne i afd. 17, møder op til mødet ved flagstangen d. 1. maj, hvor der er lidt 

orientering om afd.17. Der er en forfriskning i form af is til børnene, og øl og vand til 

de voksne, - og det er GRATIS.   

3. Fælles ”kaffebord” d. 18. juni: Der vil senere blive udsendt invitation til vores årlige 

begivenhed: Fælles ”kaffebord”. Det er endnu ikke besluttet hvad vi vil servere, men 

der bydes på lidt god mad, og lidt til at skylle ned med. Bindende tilmelding når 

invitation sendes ud. Også dette arrangement er GRATS for alle beboerne.   

4. Udvendig vedligeholdelse: Afdeling vil sammen med ejendomsinspektøren 

gennemgå alle bygninger udvendigt, og ud fra dette lave en plan for, hvad vi 

forventer at skulle have lavet i år. Orientering udsendes senere, da udhuset i den 

forbindelse skal være ulåst.  

5. Siden sidst: Gerda i nr. 24 er fraflyttet huset, og det er allerede genudlejet til Preben 

Sørensen som flytter ind snarest. Velkommen til Preben.   

6. Beboernyt: Dette referat udsendes herefter som Beboernyt.  

7. Eventuelt: NAB har besluttet at opsætte skiltning som viser hvilke afdelinger man 

kommer ind til. For vores vedkommende vil der komme et skilt ved indkørslen til 

Nederhaven, som bliver fælles for afd. 16 – 17 & 18. Sammenlægning af NAB 

afdelinger har været drøftet, men intet er besluttet.   Beboere opfordres endnu en 

gang til at følge reglerne for vores genbrugs containere. Alt forurenet SKAL i 

dagrenovation. Og anvisning om sortering bedes overholdt ! 

  

Næste Bestyrelsesmøde afholdes den 23.8.hos Leif i nr.40 

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen og en rigtig god sommer til jer alle  

Referent: Leif Matthiesen  


