
Referat fra afdelings/budgetmøde d. 4. sept. 2015 
 
 

John Jensen bød velkommen til de fremmødte, Jan Mortensen og Jørn Werner. 
 

1. Jan Mortensen blev valgt som ordstyrer. 
 

5. Idet Jørn Werner skulle gå tidligt blev det besluttet at starte med punkt 5 ” 
Indkomne forslag ” først.  

 
Forslag 1. Lamper bliver skiftet løbende, efter behov. 

 
Forslag 2. Ny belægning ved hoveddør. Mange trappe er slidte og John og Jørn 

kigger på det, på deres rundgang d. 9. sept. 2015. 
 

Forslag 3.Batterikasse ved containere. Brugt postkasse vil blive brugt til dette 

formål. Kassen males og der kommer til at stå ” brugte batterier ”. Der bliver 
sat en kasse op ved hver containerplads. John tømmer kasserne og hænger 

poser med batterier på affaldscontainer. Alle synes det er ok. 
 

Forslag 4. Solvej vil gerne give afkald på et stykke af haven til evt. parkering. 
John og Jørn vil undersøge om det er muligt.  

 
Forslag 5. Heftig debat vedr. oprydning af haverne. Et haveudvalg giver 

besked til NAB kontoret som så sender brev til beboer om at få bragt 
oprydning i orden.  

Det blev endvidere besluttet at hækklipning udskydes til 14 dage efter Sankt 
Hans. Hækklipning inden 10. juli 2016. 

 
Forslag 6. Hunde over 15? Emnet blev livligt diskuteret. Der blev stemt 

skriftligt om der må være hunde over 15 kg. Der var 42 stemmer. 1ugyldig.  

26 stemte for hunde over 15 kg. Og 15 stemte imod. Dog må der ikke være 
kamphunde. Hvis man er generet af hundelarm skal man kontakte kontoret. 

 
Forslag 7. Benyttelse at gildesal til fritidsaktiviteter. Enighed om at bruge 

gildesal til fritidsaktivitet mod at betale 25 kr. pr. gang. Dog er salen fri til hvis  
Den skal bruges til fest eller andet fredag, lørdag og søndag. Salen lukkes dog 

kl. 22.  
Det er stadig muligt at leje værelser selvom salen er udlejet til andet formål. 

John Jensen styrer brug af salen og udlejning af værelser. 
Evaluering ved næste afdelingsmøde. 

 
 

 
 



 
3. Bestyrelsens beretning fremlagt af John Jensen. 

Der er 13 fraflytninger i 2015 til d.d. mod 27 i 2014. 
Der er d.d. ingen ledige boliger i afd. 7. 

Bestyrelsen har fået positiv tilbagemelding vedr. legepladserne. 
Der er stadig store problemer med affaldscontainere. Beboerne bedes bruge de 

rette affaldscontainere. Større ting/ eller andet som ikke er nævnt ved 
pladserne skal køres på containerpladsen Vesterlund. 

Nr. 4-54 har fået skure/ udhuse malet og repareret.  

Huslejestigning på kr. 200,00 med vinduer og legeplads kommer sidst i 2015. 
 

4. Jan fremlagde budget for 2016. Ingen huslejestigning i 2016. 
 

6. Karin Hansen blev genvalgt og Elsebeth Bonde blev valgt til 
bestyrelsesmedlem i stedet for Lejf Christensen som ikke ønskede genvalg. 

  
7. Som suppleant blev Christian Fidder, Mågevej 58 valgt. 

 
8. Under evt. blev det besluttet at holde afdelingsmøde en torsdag i stedet for 

fredag. 
 

John Jensen takkede for et godt og positivt afdelingsmøde.  
 

Ny bestyrelse for afd. 7: 

 
Formand John Jensen, Mågevej 3o. Tlf. 51930963 

              Elsebeth Bonde,Mågevej 34. Tlf. 60746084 
              Karin Hansen, Mågevej 80. Tlf. 22753969 

 
Suppleant: Christian Fidder, Mågevej 58. Tlf. 23364452 

 
På bestyrelsens vegne  

Karin Hansen 
 

 


