
Referat bestyrelsesmøde afdeling 12. torsdag d. 2-7 2015 kl. 19:00, Enøvej 2 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

Ikke det store. Der har været mindre reparationer og vedligeholdelsesopgaver, dog har der været et par 

enkelte større reparationer. Kloak Enøvej 12 er blevet lavet efter der var brud på ledningsnet. Udskiftning 

af lysplader carport nogle steder, samt lukning af huller revner ved tag, for at undgå fuglereder inde under 

tagryg. 

2. Hække, skal der en beslutning til om max. Højde af disse. 

a. Omøvej 7 (Kirsten) har anmodet om at få en container, da hun gerne vil have hækken klippet 

ned, og skåret ind. Hun har talt med Jørn Werner fra kontoret, som mente at det var en 

mulighed at få afdelingen til at bestille container. Bestyrelsen henviser til gængse regler der er 

for vedligeholdelse af hække/have i denne står der tydeligt at man selv skal sørge for at disse er 

i pæn stand. Se bilag 1 (uddrag af ordensreglement). René tager kontakt til J.W inden 

beslutning tages. 

b. Der er enighed i bestyrelse om at der i afdelingen er en del hække som ikke overholder de krav 

der er angående højde. Bestyrelsen vil sende en skrivelse ud, hvor beboerne bedes inden 1-10 

2015 få hække bragt ned til de foreskrevne mål, dog vil man acceptere højde op til 2 m. i stedet 

for 1.8 m. 

c. Hække ved carport skal klippes ned til en højde der svarer til underkanten af rem på carport. 

Dette skal gøres, da vi har set flere tilfælde af at der er kommet mår ind på loftet. Med 

reducering af højde kan der forhåbentligt undgås at de kan komme ind. 

d. Beboer der ikke har fået klippet hækken her første gang, vil få en henvendelse om at få det 

bragt i orden hurtigst. Se bilag 1 (uddrag af ordensreglement) 

 

3. Opstart af renoveringsplan i afd. 

a. Der er enighed om at vi skal i gang med at planlægge den forestående større renovering, som 

hovedbestyrelsen har proklameret på møder med afdelingerne og senest til 

generalforsamlingen. Efter samtale med Jan fra hovedkontoret, vil man se på muligheden for at 

få en arkitekt til at lave en rapport over hvad de mener der skal laves. Jan tager dette 

spørgsmål op i hovedbestyrelsen.       

René redegjorde for at man stadig venter på afgørelse fra landsbyggefonden og at de kommer 

til NAB i 4 kvartal, så vi skal ikke regne med noget før de har været hernede.     

Det der skal ses på er ifølge afd. 13 oplæg, samt er der flere ting som bestyrelsen mener der 

også skal ses på, som manglende isolering i gulv og fugt i kælder. Der vil efter sommerferie blive 

arrangeret møde med hovedkontor. 

 

 

 

 



4. evt. 

Regning fra Stofa passer ikke i forhold til de aftaler der er indgået. 

René tager kontakt til Hovedkontoret for at få drøftet dette problem, da regningen variere fra 

beboer til beboer. Svinger lige fra 640 kr. til over 4.000 kr. for et kvartal. 

 

 

Bilag 1: Uddrag af Ordensreglement for Nordborg Andelsboligforening. September 2011 

8. Haver: skal holdes i pæn og ryddelig stand. Hækkene klippes 2 gange årligt (1. gang til Sct. Hans og 2. 

gang inden 1.10), hvis ikke afdelingen bestemmer andet. Hækkene skal holdes rene og fri for affald. Hvis 

dette ikke overholdes, er det misligholdelse af lejekontrakten, hvilket kan medføre opsigelse. 

Ordensreglement kan hentes på: http://www.nabbolig.dk/Forening/Regler/Ordensregler.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 


