
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 7 den 19. februar 2020 kl. 19.00 

Mødt: Christian, Inger Marie, Elin og Laila 

 

1. Siden sidst. 

a. Maling af Lærkevej 41 - 77 

Lærkevej 41 - 77 blev ikke malet sidste år. Det bliver det i år. Først skal vi finde ud af om nogen skal have 

forhøjet deres cykelskur, samt vi skal finde ud af hvor meget af træværket der er råddent. 

 

b. Gildesalen har fået nyt køleskab, opvaskemaskine og komfur. 

 

c. Containerpladserne ved Lærkevej 41. 

Problemerne med storskrald ved containerpladsen på Lærkevej 41 er blevet mindre, efter der er 

kommet lys og skilt op. 

 

e. Vedr. om at få kommunen ud og fortælle om affaldssortering. 

Vi har droppet ideen om og få en ud fra kommunen og fortælle om det, da NAB vil holde noget for 

samtlige afdelinger. 

 

2. Skilt med Hund i snor – Lort i posen. 

Der er kommet nye skilte op og vi håber det hjælper. Christian synes allerede det har hjulpet. Der er 

også sat beholdere op med gratis høm høm poser. Én på Mågevej og én på Lærkevej. 

 

3. Fra beboerne. 

Kontakt til formanden 

Nogen har haft problemer med at vide, hvornår de kan få fat i Christian. 

Da han stadigvæk arbejder kontaktes han kun på hverdage kl. 17 til 19. Hvis det virkelig er akut, kan han 

selvfølgelig kontaktes udenfor dette tidsrum. Der er også muligt at skrive en mail til ham via NABs 

hjemmeside under afd. 7. eller på mail afd07@nabnyt.dk 

 

4. Problemerne med afløb ved Søvej. 

Der har konstant været problemer med oversvømmelse på Søvej. Nu har man, indtil videre, fundet et 

defekt rør som man har udbedret. 

 

5. Eventuelt. 

Gildesalen bliver ikke længere lejet ud nytårsaften. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 13. maj 2020 kl 19. 

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

Christian kan kontaktes i hverdagene mellem kl. 17-19. på telefon 23364452 

Man kan også skrive en mail via NAB's hjemmeside under afd. 7, eller på mail afd07@nabnyt.dk 


