
Referat fra afdelingsmøde onsdag den 3. september 2014.09.08 

Deltagere: Eva, Vivi, Helle, Kaj og Betina, Heidi, Bent og Jonna, Lotte og Susanne. 

Dagsorden: 

Valg af ordstyrer. 

1. Bestyrelsens beretning. 

2. Bestyrelsens oplæg for 2015. 

3. Budgetter for 2015. 

4. Beslutning om indgåelse af kollektiv aftale med Stofa a/s på levering af tv, internet og telefoni. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af afdelingsbestyrelse. På valg er Susanne Petersen, Apotekervænget 11 og Kaj Kock , Apotekervænget 7. 

7. Valg af suppleant. 

8. Eventuelt. 

Pkt. 1.  Kaj blev valgt som ordstyrer. 

Pkt. 2.  Formanden fortalte at der skulle skiftes nogle kældervinduer, og at der er nogle revner i sokler der skal 

repareres. Der er en udestue der skal males, og at der havde været sprunget 1 vandrør. Endvidere skal der kigges på 

fugt/loft på Apotekervænget 16.  Bent nævnte at det ikke er i orden at beboeren selv skal gå på loftet for at tjekke om 

der er problemer. Det blev vi enige om at det måtte være en håndværker som skal tjekke op på de problemer der 

måtte være. Jonna spurgte ind til om man kunne montere en udsugning istedet for at sætte et nyt kældervindue i (lille 

kældervindue ved siden af hoveddør). Det må vi snakke med Jørn Werner om. 

Pkt. 3.  Intet nyt, men vi overvejer at få isoleret vores huse for at spare lidt på varmeudgifterne. Bestyrelsen laver en 

aftale med Jørn Werner ang. dette. 

Pkt. 4.  Budget for 2015 ved Jan Mortensen. Dette blev godkendt. 

Pkt. 5.  Det blev enstemmigt vedtaget at lave en kollektiv aftale med Stofa a/s. Der vil komme skrivelse senere fra 

kontoret med tidspunkt mm. 

Pkt. 6.  Vivi havde et forslag/kommentar som vi valgte at diskutere under eventuelt. 

Pkt. 7.  Kaj og Susanne blev genvalgt. 

Pkt. 8.  Jonna blev genvalgt som suppleant. 

Pkt. 9.  Der var en god diskussion om mange emner uder eventuelt. Bl.a. blev der snakket om at vores husregler skal 

opdateres (at der max. måtte være 2 husdyr pr. bolig og at træer ikke måtte være over taghøjde). Hanne fra kontoret 

opdaterer dem og de bliver delt ud. Der blev også snakket om, at der skal lægges stabilgrus og grus ved 

Apotekervænget nr. 6 og at beboere som måtte mangle kunne få ved samme lejlighed. Vivi havde skrevet et 

forslag/kommentar. Hun synes det var for dårlige/slidte gulve med revner og mellemrum mellem gulvbrædder, at hun 

selv skulle betale for at få lagt et nyt gulv i stuen. Og at de nye som flyttede ind i afdelingen får nye gulve og loft. Der 

blev fortalt at Jørn Werner vurderer ved fraflytning om der skal lægges nye gulve/loft. Så det er ikke alle nye beboere 

der har fået nyt.  

Heidi ville gerne have om alle hustande skrev en seddel med deres e-mail adresse og lægge den i postkassen hos 

hende (Apotekervænget 9), så kan hun sende post elektronisk til jer.   

 

Referent: Susanne Petersen 


