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Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 7. 

7. oktober 2019 kl. 19 

 

Mødt: Christian, Inger Marie, Elin og Laila    

 

1. Siden sidst 

Siden sidste bestyrelsesmøde er der blevet afholdt et godt afdelingsmøde.  

Der er kommet et nyt bestyrelsesmedlem og 1 ny suppleant. 

 

a. Fællesaktivitet 

Vi har afholdt et åbent hus arrangement, og en sommerfest. Begge arrangementer gik 

rigtig godt. 

 

2. Cykelskur 

Der er indkommet et forslag angående cykelskurene. Forslaget går på at frigøre skuret fra 

muren, så det er i samme position med postkassen, og sætte et hegn op for at skærme til 

naboen. Skurdøren placeres på siden ud mod vejen (Mågevej). 

Bestyrelsen er enig i at det bliver alt for omstændigt og dyrt, og det er ikke alle der har 

mulighed for at få det. 

 

3. Havnbjerg Pensionist forening 

Der er mulighed for at alle pensionister og efterlønnere over 55 år kan være med i 

Havnbjerg Pensionist forenings aktiviteter selvom de ikke er medlem, altså som gæst. 

De har aktiviteter såsom banko spil, fællesspisning jul og nytår, busudflugter (én dags og 

flere dage). 

Vi mødes den første tirsdag i hver måned kl. 13.30 i Nordals Idrætscenter. Så mød op og 

få en hyggelig snak eller prøv lottospil. 

Havnbjerg Pensionist forening kan kontaktes på mail: hbpensionist@youmail.dk. 

 

4. Maling af Lærkevej 41 til 77 

Lærkevej 41 til 77 skulle have været malet i år, men det bliver udskudt til næste år 2020 i 

tilfælde at der er nogen der vil have nyt skur. 

Der kommer en seddel ud om forespørgsel om hvor mange der ønsker at få et nyt skur. 
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5. Gildesalen 

Gildesalen får nyt køleskab, opvaskemaskine og komfur. 

Bestyrelsen er blevet enig om, at beboere udefra skal betale 400,- kr. for formiddags eller 

eftermiddags arrangement. De betaler også det dobbelte (1000,- kr.) for hele dagen. 

Bestyrelsen overvejer at købe nogle af de malerier der hænger i gildesalen. 

 

6. Evt. 

I år har der været 12 lejemål, som ikke havde fået klippet hæk, og 1 hvor ukrudtet foran 

ikke var fjernet. 

 

Beboerbladet kan findes på NABs hjemmeside (de har fået ny hjemmeside). 

 

På en af containerpladserne på Lærkevej har der været problemer med dumpning og 

sortering af affald. Der er blevet taget billeder og de lejemål lige omkring, der  kan have 

brugt den, har fået en seddel. 

  

Vi vil lave en spørgerunde angående at få en fra kommunen til at komme ud og fortælle 

om affaldssortering engang i foråret. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 19. februar 2020 kl 19. 

Hvis i har noget bestyrelsen skal tage op så skriv til Christian. 


