
 

 

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Birgit Hansen, Heidi Frosch 

Formand: Lone Simonsen 

Særlige 

forhold: 

 

Afbud:  

Fraværende  

Gæst: Poul Lyngkilde fra organisationsbestyrelsen kommer kl. 18.30 

Referent: Lone Simonsen 

 

Nordborg Andelsboligforening 
Dagsorden afd. 8 

 

Møde den 17. februar 2016 kl. 18.30 

Sted: Turøvej 29 

1.    

Godkendelse af referat 

fra mødet den 4.9.2015 

 

Beslutning: 

 Referat er godkendt. 

2.  Opsætning af regler 1. Vaskeriet 

2. Grill 

3. Revidering af husregler for afd. 8 

4. Husdyr og efterladenskaber 

 

Beslutning: 

1. Der kommer nye vaskeregler op i vaskeriet, for bl. a. at 

synliggøre brugen af vaskeriet. 

2. Grillen koster 10 kr. at leje, men der skal lægges et 

depositum på 110 kr., hvor af man får 100 kr. tilbage 

igen, såfremt grillen er rengjort i ordentlig stand igen. 

Rengøringen hæfter man selv for. 

Ønsker man at leje grillen, skal der rettes henvendelse til 

bestyrelsen, hvor man får nøgle udleveret og hvor man 

samtidig betaler depositum. 

3. Husregler vil blive revideret og husstandsomdelt 

eventuelle ændringer besluttes på afdelingsmøde i 

september 2016. 

4. Der er pt store problemer med efterladenskaber på de 

grønne arealer, bestyrelsen vil prøve at tænke i skiltning 

med at man skal samle op efter sine husdyr. Det er nu 

ved lov vedtaget at man er forpligtet til at samle op efter 

sine husdyr. 

 

 

3.  Aktiviteter 1. Afdelingssammenlægning 

2. Synliggørelse i afdelingerne (gæst Poul Lyngkilde) 

3. Synliggørelse af bestyrelsen 

4. Sommerfest 

5. Arbejdsweekend i afd. 2 x årligt. 

6. Træmaling hoveddøre… mm. 

 

Beslutning: 
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1. Organisationsbestyrelsen arbejder, blandt andet som et 

led i den udarbejdede strategiplan, på at lægge afdelinger 

sammen. Det vil være en fordel med færre og større 

afdelinger når der skal søges om tilskud til renovering i 

afdelingerne. Afdelingssammenlægning kræver flertal på 

et beboermøde i de involverede afdelinger før det kan 

gennemføres. Alle beboere i afdelingerne bliver inviteret 

og her er det meget vigtig at så vidt muligt at alle 

beboere eller en repræsentant fra hvert hus møder op. 

2. Poul fremlagde hvordan man kan synliggøre afdelingen 

med nye skilte. Vi har sagt ja til 3 skilte og der er drøftet 

hvor disse skal placeres. Udgiften hertil afholdes af 

boligforeningen. 

3. Bestyrelsen vil som et forsøg gerne være mere synlig i 

afdelingen for beboerne, derfor prøver vi at tilbyde at du 

kan komme og møde bestyrelsen, vi har til huse i 

vaskeriet 1 time ca. hver anden måned, der kommer 

opslag omkring dette på vores Facebook side, samt brev 

rundt om dette. Her kan man komme med forslag til 

bestyrelsesmøderne og spørge om hvad der lige rører sig 

i afdelingen mm. Vi vil prøve at tilbyde det 3 gange og 

derefter evaluere om det er noget der er behov eller 

opbakning til. Husk forslag som ønskes drøftet på 

bestyrelsesmøderne skal være formanden i hænde 7 

dage før mødet afholdes. 

4. Vi har besluttet at vi igen vil prøve at holde en 

sommerfest for at styrke det social sammenhold i 

afdelingen, der kommer opslag ud om dette. 

5. Det kommer på dagsorden til næste møde, hvad der er 

brug for hjælp til i de frivillige arbejdsweekender. 

Bestyrelsen vil meget gerne høre om der er opbakning til 

de frivillige arbejdsweekender. Det ville kunne spare 

afdelingen for en masse udgifter. 

6. Der skal lige drøftes med Jan Mortensen om der afsat 

penge på budgettet til 2016 med hensyn til 

vedligeholdelse af træværk, mere herom til næste møde. 

 

4.  Formanden 

 

 

 

 

 

 

1. Kursus i økonomi 

 

Orientering: 

1. Alle formænd i NAB vil blive tilbudt et lille kursus i 

økonomi, så de er bedre rustede til at fremlægge 

budgetter på afdelingsøderne. 

 

  5. Evt. 
 

Opfølgning af rundgang i 

afd. fra 2013 

1. Parkeringsproblem 

2. Høje hække, misligholdelse af have 

 

Drøftet: 

1. Det er til stor irritation for rigtig mange beboer at 

folk ikke respekterer parkerings restriktioner i 

afdelingen. Det opleves at folk holder ud for de 
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Hilsen 

Bestyrelsen i afd 8 

 

 

 

 

 

gule afmærkninger, som indikere at her er 

parkering forbudt. Det opleves også at folk holder 

med det ene sæt hjul oppe på fortovet, dette er 

ikke tilfredsstillende for beboerne i afdelingen, da 

man ikke kan gå på fortovet med barnevogn, 

rollatorer og fodgænger, da bilerne spærre det 

halve af fortovet med hjulene parkeret ulovligt. 

Der er sent brev ud fra kontoret til de beboere der 

bor Turøvej 1 -9. Men desværre oplever vi stadig 

ikke at parkerings restriktioner bliver overholdt. Vi 

vil hermed igen meget kraftigt opfordre beboerne 

til at bruge parkeringspladserne. 

     Vi vil tilstræbe at vi i år får malet de gule 

markeringer op i år, så man ikke kan være i tvivl om 

at her er der altså standsning og parkering forbudt. 

2. Der bestilles en ny rundgang i afdelingen sammen 

med Jørn til tjek af udenoms arealer inkl. tjek af 

vedligeholdelse af haver og hække højder. 

 

  Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den. 25.4.2016 indkommende 

forslag skal være formanden i hænde inden d.17.4.2016 

D. 25.4.2016 fra kl. 17.30 til 18.30 kan du frit komme og 

møde bestyrelsen, denne dag har vi til huse på Turøvej 23. 

Dette skal ses som et supplement, du kan altid til hver en 

tid kontakte bestyrelsen.  
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Aktivitetslisten 
 

 Aktivitet Ansvarlig 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

      
   


