
Referat fra afdeling/budgetmøde i afd. 7 d. 5.sept. 2017 

  

1. John bød velkommen og foreslog Jan Mortensen til ordstyrer. 

 

2. a. John fremlagde beretning for indeværende år.  

 

Der er blevet sat nye lamper op  på vores gangstier. 

 

Vi opfordrer til at man holder rent ved containerne. Husk at sortere affald, da vi 

ellers risikerer at skal betale ekstra når de er overfyldte.  

 

b. Sørg for at holde rent foran husene, fjerne ukrudt o.s.v. så det ser pænt og 

ryddeligt ud. 

 

c. Der er bemærket øget hastighed på vejene Mågevej og 

Lærkevej. Vi skal overholde hastigheden på 30 km. 

Tænk på børnene. 

 

d. John informerede om at Danbo kommer og skifter alle vandmålerne ud i 

nærmeste fremtid. Vi bliver informeret om tidpunkt. 

 

3. Oplæg vedr. 2018 var der intet nyt at berette.  

 

4. Jan Mortensen fremlagde budget . Der bliver ingen huslejestigning i 2018. Der er 

konverteret et lån som sparer os  for 179.000 kr. Disse penge går så til renovering 

og vedligeholdelse. Samtidig er der også konverteret forsikring som også giver en 

besparelse. 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. a. Der blev diskuteret lystigt vedr. forslag om trapeztag på Pergola på terrasse           

og cykelskure. Flertallet stemte for at tagene bliver skiftet. Pladerne bliver blå 

og det vil koste en huslejestigning på 32, 00 kr. pr. mdr. over 15 år.  

 

    5.b. Forslag vedr. ingen katte i afd. 7 blev stemt ned.  

           Vi opfordrer til at man registrerer sit husdyr og at man holder 

           sin kat indendørs. 

 

    5.c. Der var forslag om at ændre parkeringsskiltene. Flertallet stemte for  

           at skiltene bliver som de er.  

       

    5.d. Forslag om hulmursisolering.  

           Jørn Werner fortalte at det vil koste en huslejestigning på  

           ca. 55,oo kr. pr. mdr. over 10 år. Flertallet stemte for at bestyrelsen kan  

           fortsætte med at få sat dette i værk. Vedr. nye termostater vil Jørn og  

           bestyrelsen se hvordan det løses.  

     

     5.e. Vedr. kvarters løft. Forslaget blev nedstemt da det vil koste for mange 



            penge. Det er ikke muligt at få tilskud noget sted fra. 

 

     5.f.   Vedr. gildesal. Der bliver ikke betalt til gildesal mere, men som andre lån  

             bliver penge henlagt til vedligehold og renovering. Jan Mortensen står til  

             rådighed hvis man vil have det uddybet.  

 

     5.g. Vedr. håndtag til terrassedør så er de klar til at blive monteret til efteråret. 

 

     5.h. Afdeling 7 og NAB støtter så vidt muligt lokalt. Nogen gange er man nød til  

            at kigge på økonomi. 

 

6. Christian Fidder blev valgt til bestyrelsen i stedet for Elsebeth 

Bonde som ikke ønskede genvalg. 

 

7. Stefanie Meyer, Lærkevej 27 blev valgt som suppleant. 

 

8. Under eventuelt blev der spurgt om vi kunne få fjernet birketræet på Lærkevej og få 

plantet noget andet. Det vil vi i bestyrelsen undersøge.  

 

9. Formanden opfordrer til at vi holder lysskakter under køkken vinduet rene for 

nedfaldne blade o.s.v. Hvis man ikke selv har mulighed for at gøre det selv kan man 

rette henvendelse til John el. Christian i bestyrelsen. Se bilag 1. 

 

Til sidst et lille opråb fra bestyrelsen til alle de unge mennesker i afd. 7. Vi vil gerne 

høre jeres mening til hvordan det er at bo her. Er det noget vi kan gøre anderledes, 

er der noget i mangler osv.  Lad os høre fra jer. Når vi holder møder er vi næsten 

alle 50 +, så vi tænker måske at i unge har noget at byde ind med.  

  

John takkede for alle fremmødte og for god ro og orden. 

 

Formand   John          51 93 09 63 

                 Christian    23 36 44 52 

                 Karin          22 75 39 69 

Suppleant Stefanie     93 88 18 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1. 

 

I forbindelse med rensning af lyskasserne. Skal dette gøres samtidig med klipning 

af hække. Det affald der må være nede i lyskasserne kan så afleveres i de 

opstillede containerne sammen med det øvrige haveaffald. 

 

Ved rundgang efter hækklipning, vil lyskasserne også bliver kontrolleret. 

 

 

 

 

  


