
Afdeling 6 

Referat afdelings og budgetmøde 07.09.2017 

Nørherredhus 

12 hustande var tilmeldte og 13 personer dukkede op 

Tilstede fra administrationen var Sofie Nissen og Jørn Werner 

 

1. Ordstyrer - Valg af ordstyrer blev Maria Mikkelsen Kiv. 32. 

Referent Sofie Nissen fra adm. i NAB. 

2. Bestyrelsens beretning – Børge Kiv. 30 gennemgik bestyrelsens beretning. Han kunne blandt andet 

fortælle at bestyrelsen har anskaffet en telefon som ”følger” manden. Så det er altid det samme 

nummer man skal ringe til, også selvom afdelingsformanden holder ferie eller lignende. Da 

telefonen så bare passes af den øvrige bestyrelse i afdelingen. Der er stadig lidt problemer med at 

få hundene i afdelingen registreret. Så der vil derfor komme en ny seddel rundt til registrering af 

husdyr. Alle har fået ny hoveddør, hvilket har givet positive tilbagemeldinger. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Bestyrelsens oplæg for 2018 – Der arbejdes på 1. om det er muligt at få bomme op ved slugten, for 

at stoppe den vilde gennemkørsel af knallerter. 2. om det er muligt at få et skilt der dikterer at 

hunde skal føres i snor, og med poser til opsamling af ”hundelorte”. Bestyrelsen vil samtidigt gerne 

sende en arbejdsliste ud vedr. det store skråvindue på førstesalen. Der er mange steder hvor de 

trænger til at bliver justeret m.m. 

Oplægget blev godkendt. 

4. Budgetter for 2018 – Jan gennemgik budgettet som blev godkendt. Jan fortalte også kort, at den 

01.01.2019 vil vores fjernvarmecentral blive lejet ud til Sønderborg Forsyning, indtil det nye 

varmeværk sættes i gang. Forsyningen vil så fremover vil afregne direkte med beboeren. Det 

forventes at blive en fordel i forhold varmepriserne. 

5. Indkomne forslag – Anette Panduro Kiv. 9 gennemgik sit forslag om at opsige aftalen med Stofa, 

når denne skal fornyes i det nye år. 

Forslaget blev vedtaget 11 stemmer for og 2 stemmer imod. 

6. Valg af bestyrelsesmedlem – På valg var Åse Hansen Kiv. 8 og Maria Mikkelsen Kiv. 32. Åse valgte 

ikke at genopstille. Maria blev genvalgt. Der var ikke andre forslag. 

7. Valg af suppleant – Keld Vollbrecht Kiv. 11 meldte sig, og blev valgt. 
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8. Eventuelt – 1. Der blev nævnt at mødets placering i kælderen på Nørherredhus ikke var god. Dette 

er taget med videre fra administrationen i NAB til næste år.  

2. Åse havde spørgsmål til hvad der sker med registreringen af de husdyr der bortfalder. Børge 

smider registreringen ud, når han får besked om at man ikke længere har et husdyr.  

3. Der blev ytret ønske om, at der blev delt ny registrering rundt samt et eksemplar af 

ordensreglerne. Ønsket er viderebragt til administrationen i NAB.  

4. Der blev drøftet om det er muligt for bestyrelsen at arbejde videre med om man kan henlægge til 

ens hegn i hele afdelingen, og evt. vedligeholdelse af dette.  

5. Der blev spurgt om man må ringe til kontoret, hvis ikke man kan få fat i Børge. Det må man gerne 

ved meget akutte problemer. Ellers smid en seddel i postkassen hos Børge i nr. 30, eller ring. Så 

ringer han tilbage, når han har mulighed for det.  

6. Der blev også drøftet tagrender. Det blev senere aftalt med Jørn Werner fra administrationen at 

Elke laver et generelt tjek af afdelingens tagrender og tagnedløbsbrønde, når hun har tid. 

7. Stoppede afløb blev også drøftet. Har man stoppet afløb, skal man selv først prøve og rense. 

Dette ved at rense vandlåsen og/eller afløbsrens. Har man svært ved dette kan man spørge om 

hjælp til at på vist hvordan man gør af bestyrelsen. Hjælper det først nævnte ikke, kontaktes Børge 

for håndværker. 

8. Jørn Werner stødte til mødet under dette punkt, der blev nævnt at man ikke var tilfreds med 

rengøringen af vaskehuset. Dette vil Jørn tage med videre. Jørn blev også spurgt til råds mht. farver 

i afdelingen i forb. med de hvide vinduer og døre. Han mente ikke det ville være en god ide at male 

rækkeværk og tagudhæng i hvid, og at man skal holde sig til at alle skal have ens farver i afdelingen. 

9. Administrationen blev spurgt om der kunne laves en lamineret seddel til at hænge i vaskehuset 

med guide til hvem der kan kontaktes hvornår ved behov for hjælp. 

10. Havernes tilstand blev diskuteret. Beboere bliver opfordret på det kraftigste, at holde sin haver i 

orden. Slå græsset, klip hækken og fjern ukrudtet, så haven fremstår velholdt.  

 

 

 

 

 

Referent Sofie Nissen torsdag 07.09.2017 


