
 

Afd. 8 - Referat fra afdelingsmøde d. 6. september 2017 

1. Valg af ordstyrer 

 Poul Lyngkilde blev valgt som ordstyrer. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 Lone nævnte at der ikke har været afholdt nogen bestyrelsesmøde da alle er fratrådt 

bestyrelsen grundet flytning.  

 Der var ingen spørgsmål til årsberetningen og den  blev godkendt.  

 

3. Bestyrelsens oplæg for 2018 

 Modernisering af hobbyrummet blev der drøftet om der skulle lås på og det blev der 

besluttet at gå videre med. 

 Udendørsbelysningen er ikke helt god nok på stier, på trods af nye led lamper alle steder. 

Formand undersøger pris på ekstra lamper i hjørner og mørke steder 

 Der skal afholdes ny sommerfest i 2018 

 Jørn vil undersøge om man kan lave parkerings forbud fra nr. 1-9. 

 Haverunde skal genoptages fra næste forår. Hvor der bliver gået en gennemgang i hver 

enkelt have mht. om hækken er klippet og om haven generelt er præsentabel. 

 Der kommer en have affalds container som er tilgængelig for alle beboer i afdeling 8 i 

perioden fra 25/9 til 2/10. 

 I forbindelse med ovenstående blev det påpeget at hække skal være klippet og pæne og 

nydelige.  

 

 

4. Budgetter for 2018 

 Budgettet blev drøftet og godkendt. Under drøftelsen blev der snakket om der som 

udgangspunk ikke kom nogen husleje stigning i 2018 eller 2019. Afdeling 8 kom ud med 0 

hvilket er flot  

 

5. Indkomne forslag 

 Regelsæt for brug af parkeringspladser:  

Der blev vedtaget ændringer i parkerings regler. Det er ikke længere tilladt at parkere på 

den lille parkerings plads eller ude foran den med andet end person biler. Dvs. trailer. 

Campingvogne, campletter, autocamper, mini lastbiler og andre køretøjer der overskrider 

målene for personbiler skal parkere på den store parkeringsplads. Aflæsning og pålæsning 

er selvfølgelig tilladt. Administrationen skal hjælpe med at håndhæve dette.  

 Husdyrregler, reducering til 1 husdyr, der kan ikke søges dispensation:  

Der blev vedtaget ændringer af husdyr regler. Det er nu kun tilladt at holde et husdyr pr. 

husstand i afd. 8 og samtidig må man ikke avle på sit husdyr   

 



 Generelle ændringer og redigeringer i gældende ordensregler: 

Der blev drøftet om man skulle anskaffe hjerte starter evt. sammen med afdeling 9. 

Formand undersøger prisen og tager det med på næste afdelings møde  

 Garage må kun bruges til parkering og ikke som opbevarings rum. Dette skal håndhæves 

fra administrationen. 

 Forslag vedr. Nye gulve blev vedtaget  

 Sammenlægning med afdeling 9: Der blev stemt om sammen lægning med afdeling 9 alle 

stemte for 

 

6. Valg af formand 

 Da Lone desværre fraflytter afd. 8 blev Daniel Gouveia fra nr. 15 valgt som ny 

formand/talsmand der var ingen der meldte sig som suppleant eller til bestyrelsen. 

   

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 Ingen ønskede at opstille til bestyrelsen 

 

8. Valg af suppleant 

 Ingen ønskede at opstille som suppleant 

 

9. Eventuelt 

 Nogle af ovenstående punkter blev vendt igen. 

 

   

 

Referent - Daniel Gouveia 


