
Best.møde NAB afd. 17 Referat og Beboernyt 

 

Mødet afholdt d. 20. marts 2018 hos Else. 

Deltagere: Ole, Leif, Ruth og Else 

Dagsorden var udsendt: 

 

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

  

1. Budgetter Konto 115 - 116: Konto 115 ser allerede lidt ”brugt” ud. Det skyldes, at 

budget er rettet til, således, at et beløb svarende til det vi havde i overskud sidste år, 

er flyttet til konto 106, hvor der har været en budgetteringsfejl. Dette for at undgå 

en mindre huslejeforhøjelse.  Vi forventer at kunne overholde det, 

ca.20.000kr.tilbage. 

2. Gennemgang af afd. ordensreglement: Vores ordensreglement skal revideres, da 

det er forældet, - fra 2004. Der var en del rettelser, og det bliver renskrevet og skal 

forlægges ved afd. 17 budgetmøde, hvor det evnt. godkendes. 

3. Genhusning: Under renovering i afd. 13, vil der i en periode være beboere der fra, 

som skal genhuses. Nederhaven 28 er udtaget til dette formål. Dvs. over en 2 årig 

periode, kan der komme nye beboere ca. hver 10. uge.  

4. Plantning af nye hække: Mange af de gamle hække er i en dårlig forfatning, nogle 

steder er den død. For at pynte lidt på området, har vi i sinde at begynde på en 

udskiftning af hækkene, og samtidig skifte til ”Bredbladet Liguster”. Starter med de 

mest elendige.  

5. Referat / beboernyt: Dette referat udsendes som beboernyt.  

6. Eventuelt: Der er siden sidst, flyttet nye beboere ind i Nr. 33. Velkommen til dem i 

afd. 17.  Elke har lavet en ny og rigtig flot trailerplads. Vores affalds sortering kører 

stadigvæk ikke efter reglerne.  Vi udsender nu en lille folder, der til punkt og 

prikke fortæller hvordan det gøres korrekt! Vi håber alle vil ”nærstudere den”, og 

hjælpe til med at overholde det.  

VIGTiG: husk afdelingens flagstangsmøde som er søndag den 6 

maj kl.11.00 vi opfordrer alle til at møde op da der er vigtig 

information, afdelingen er vært vand-øl-og is til børnene.

  
 

 

Referent Leif Matthiesen  



  

  


