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Der var mødt 5 op fra 5 husstande. 

1. Valg af ordstyrer – Lisbeth fra hovedbestyrelsen. 

2. Beretning - Da der ingen bestyrelse har været, var der ingen beretning. 

3. Oplæg for 2020 – Nabs inspektør Allan Christensen (ALC) kunne fortælle at der i løbet af 2019-2020 

vil blive sat nye hoveddøre i på Storegade 69 og 71. Der vil også blive opsat ny beklædning på skuret 

ved containerne ved Storegade 69 og 71. Stensætningen som skulle laves bag Storegade 66 vil også 

blive færdig inden foråret 2020, samt der hvor der i dag er græs bag 66 F-H vil der blive lagt granit. 

4. Budgetter 2020 – Jan Mortensen (JMO) fra administrationen fremlagde budgettet. Der vil komme en 

huslejestigning på 1,3 %, hvilket blev godkendt. 

5. Forslag – Der var ingen indkommende forslag. 

6. Valg af formand – Hildegard Hansen, Storegade 66 F meldte sig og blev valgt. 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer -  Inge Andersen, Storegade 66 G og Hanne F. Nielsen Storegade 

66 E meldte sig begge på den betingelse at det kun var for et år. Begge blev valgt. 

8. Valg af suppleanter – Ingen ønskede at stille op.. 

9. Eventuelt – Kirsten Jensen og Anna Jepsen Storegade 69 1 sal, ville høre om det var muligt og få en 

trappelift? Ifølge ALC burde det teknisk kunne lade sig gøre. Det vil derfor blive undersøgt nærmere. 

Hækken fra Æblehaven hænger indover grunden på Storegade 69 og 71, til stor gene. Kan der gøres 

noget?  Administrationen arbejder videre med det. 

Gården på Storegade 69 og 71 er meget ujævn og fyldt med store pytter. ALC bestiller nogen til at 

genoprette terrænet i gården. 

Hildegard, kan ikke komme til at pudse vinduer på gavlen grundet afdelingens store roser. Elke bliver 

bedt om at beskære disse, så det igen er muligt at komme til vinduet. 

Søren Weis, formand for hovedbestyrelsen fortalte kort om en evt. sammenlægning mellem afdeling 

21 og 23. JMO kunne hertil tilføje at det ville give besparelser på mindst 20.000,- om året. 

Fremmødte beboere var positive overfor en sammenlægning. 

 
Aftenen sluttede af med god bespisning på Nørherredhus. 
 

 


