
                                   Afd. 7  -  Referat afdelingsmøde den 4. september 2018. 

 

Formanden bød velkommen. 

1. Jan Mortensen blev valgt som ordstyrer. 

2. Bestyrelsens beretning. 

a. Der har været en del klager over beboere. Formanden henviser til NAB-kontoret hvis man har sådanne 

klager, disse skal indsendes skriftligt. Ligeledes opfordrer formanden til at vi snakker ordentligt med 

hinanden. 

b. Formanden vil gerne at telefontiden bliver overholdt. Akutte sager, som f.eks. et sprunget vandrør bliver 

selvfølgelig repareret med det samme. 

c. Telefontiden er fra 17-19. 

d. Vi har prøvet at lave en kortaften. Der var ikke nok tilslutning så det er sat i bero. 

e. Det store birketræ på Lærkevej er blevet fældet og erstattes af syrener i blå og hvid. 

f. Postkasser til batterier er fjernet og der opfordres til at vi bruger de orange bokse, som er udleveret til 

hver husstand til samme formål. 

g. Bestyrelsen er tilfreds med hækklipning. Nogle hække er for høje. Hækhøjde er 1,80 m max. 

Affaldscontainer kommer fra d. 28. september til d. 1. oktober 2018. Man bedes fylde containeren så alle 

har mulighed for at komme af med haveaffald, derfor start bagerst i container. Poser med haveaffald må 

ikke stå på offentlige arealer, de skal placeres på egen grund. 

h. To beboere har haft 60 års jubilæum i afd.7 – super flot. 

i. Storskrald skal man selv køre på containerpladsen v. Vesterlund. Husk at sortere affald i de respektive 

containere. 

j. Vi har overskud på kr. 340.000 som skyldes omlægning af lån. De tilbageføres til afdelingen over de næste 

3 år. Der har været 30 udflytninger som er blevet istandsat. Lejlighederne er hurtigt genudlejet. 

Økonomien for 2018 følger budget fint.  

3. Bestyrelsens oplæg for 2019. Lærkevej 41-77 skal males og taget skal have algefjerner. 

4. Budgetter for 2019. Jan Mortensen fremlagde budget, han forventer det bliver et godt år, uden 

huslejestigning. Budget godkendt. 

5. Indkomne forslag.  

a. Standartordensreglerne i NAB bliver ens i alle afdelinger. I afd. 7 bliver det så standartreglerne + tilføjelser 

vedr. husdyr og have. Christian Fidder går alle husdyr registreringer igennem for at ajourføre, så de svarer 

overens med husstandene. 

b. Ændring af priser vedr. leje af gildesal til formiddags og eftermiddagsarrangementer er ændret til kr. 200. 

c. Bål i haven giver gener for beboerne, så derfor blev det vedtaget at forbud mod bål i haven. 

d. Vi udlejer fremover gildesalen på samme betingelser som salen på Mads Clausens Vej 45. Se Christians 

Fidders vedlæg. Stefanie Meyer opfordrer beboerne til at leje gildesalen. Der er gode muligheder for at 

holde fest. 

6. Valg af formand. På valg var Christian Fidder som blev enstemmigt genvalgt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg var Karin Hansen, som ikke ønskede genvalg, Laila Knudsen, Mågevej 28, 

blev valgt til bestyrelsen. 

8. Valg af suppleant. Inge Marie Olsen, Mågevej 94, blev valgt. 

9. Eventuelt. Isolering af hulmur, gulv og skunk bliver sat i værk i efteråret mod at vi bibeholder huslejestigning 

på kr. 38. Der vil komme en seddel ud med hvornår og hvor man starter. Formanden efterlyser lys ved de 

forskellige affaldscontainere, det kunne evt. være lygter med solceller. Formanden opfordrer til at læse 

hjemmesiden, hvor man kan gå ind i afdeling 7, der kan man også skrive direkte til Christian Fidder hvis man 

har et problem, eller en kommentar. Jørn Werner og Christian Fidder vil sørge for at de højest hængende 

tagrender bliver renset. 

Formanden takkede for god ro og orden. 

mvh bestyrelsen 


