
Referat afdelingsmøde afdeling 6 

den 4. september 2019. 

11 beboere var mødt op. 

 

1. Valg af ordstyrer. Hans Erik Johansen blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsen blev lidt mindre, da både Maria Mikkelsen og Keld Vollbrecht 

flyttede fra afdelingen. Efter sidste møde havde Børge gang i Jørn vedr. isolering af stuegulv og 

indbrudssikring, det er mistet da Jørn stoppede – Allan vil tage fat i det. Lige nu er rotter et stort 

problem i Kirkevænget. 

 

3. Bestyrelsens oplæg for 2020. Nye røgalarmer og indbrudssikring. Anette, Kirkevænget 38, mente 

ikke der var brug for indbrudssikring, da der kun har været to indbrud i de mange år hun har boet i 

Kirkevænget, og disse var hævnindbrud. Allan oplyste at NAB d.d. har haft besøg af 

Sikkerhedstjenesten, og fået et samlet tilbud til alle NAB´s boliger. Dispositionsfonden vil gå ind og 

dække udgifterne dertil. De gamle skal fjernes, da de er alt for dyre i vedligeholdelse, og nye sættes 

op. Afdelingsbestyrelserne bliver inviteret til et fælles møde i NAB i oktober måned. 

 

4. Budgetter for  2020. Jan Mortensen fremlagde budgettet uden huslejestigning for 2020. Dette blev 

godkendt. Anette, Kirkevænget 9, vi er en rig afdeling, kan man så begynde at tænke på nye gulve? 

Jan svarede ja, og at vi har et samarbejde med Projekt Zero, de vil være behjælpelige med hvordan 

og hvad for at gøre det bedst og klimavenligt. 

 

5. Indkomne forslag. Vaskeprisen stiger fra 7 kr. til 10 kr. for at forbedre vaskeriets økonomi. 

Flagstangen flyttes til pladsen ved afdelingsskiltet og nr. 6, gerne inden uge 42. Hans Erik Johansen 

meldte sig som flagman, så skal der flag op, så ring til Hans Erik på tlf. 30 86 40 50. Tørretumbler nr.4 

(den gamle) duer ikke, den skal tit køre 3 gange og bliver rødglødende. Rengøring af vaskehuset er 

ikke tilfredsstillende, måske er det en misforståelse som er skyld i det. Administrationen tager fat i 

rengøringsfirmaet for en aftale i vaskeriet hvor Anette i nr. 38 vil fortælle hvad der ønskes. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlem. Hans Erik Johansen, Kirkevænget 33, blev valgt - tlf. 30 86 40 50. 

 

7. Valg af suppleant. Karen Ingfeldt, Kirkevænget 12, blev valgt. 

 

8. Eventuelt. Der ønskes spejle, så når man kører ud af Kirkevænget, kan se når der kommer nogen den 

modsatte vej. Det er alt for tit ved at ende med en ulykke. Allan skal se på det snarest, og sætte det i 

gang.  - Hullet i bummen er for stort, og siderne skal lukkes, da det er et problem med knallerter. Der 

blev foreslået at sætte en tredje bum op. -  Anette i nr. 38 spurgte om der kunne gøres noget, så os i 

den sidste række ikke skal igennem hele huset med alt som skal ud i haven ?- den gamle bonde 

lavede altid et spor så vi kunne gå udenom, men den nye bonde lader det gro helt ind til hækken. 

 

 

Referent Hanne Bonnerup 


