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Referatafdelingsmøde 

Afdeling 14 

på Nørherredhus 

Onsdag d. 8. september 2021 kl. 19.00 

     

 

1) Valg af ordstyrer og referent. Tony fra Birkevej 1 blev valgt, og Sofie fra kontoret havde 

indvilliget i at skrive referat. 

 

2) Bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har tjekket alle lofter for at kontrollere udsugning og 

utætheder. Det skulle være ok nu, Der har været afholdt gadefest samt Sankt hans fest med 

succes., Mads i nr. 3 har fået efterisoleret pga. meget ødelagt isolering efter loftet har været 

beboet af en mår.  

 

3) Bestyrelsens oplæg for 2022. Vej 4 skal males udvendigt, og opsætning af brandalarmer 

genoptages. Besluttet på mødet. Bestyrelsen vil tjekke op hvordan containerne kan stå ved 

alle husstandene og der skal arbejdes på naturbede til gavn for biodiversiteten. Der skal 

arbejdes på økonomi til en mulig legeplads og opretning af indkørsler, samt indhentes tilbud 

på bordbænke sæt til afdelingen.  

 

4) Budgetter for 2022. Jan fra kontoret fremlagde budgettet. Det blev godkendt, men der 

ønskes at der skal indhentes tilbud fra flere vedr. affaldsordning. Der var også spørgsmål til 

Dalbo. Dalbo er et administrationsselskab, som kan hjælpe med flere administrative opgaver 

i NAB. 

 

5) Indkomne forslag.  

a) Kan afdelingen få en legeplads? Der blev stemt om at arbejdes videre på det. Vedtaget 

b) Kan hver vej få et bord og bænkesæt? Vedtaget 

c) Skal det være tilladt at have to husdyr? Vedtaget 

d) Skal afdelingen have bede til gavn for insekter og biodiversitet? Vedtaget 

e) Forslag om affald. Det blev vedtaget at det fortsætter som i dag. 
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6) Valg af formand. Lars Christiansen, Birkevej 6. blev genvalgt 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlem for et år. Søren Wiuff, birkevej 58, blev valgt. 

 
 

8) Valg af bestyrelsesmedlem. Jan Olsson, Birkevej 60 blev valgt.  

  

9) Valg af suppleanter. Tony fra birkevej 1 og Sabine fra Birkevej 38 blev valgt. 

 
 

10) Eventuelt. 

a) Birthe Thomsen efterlyste endnu en gang at man kan få mulighed for opretning af gamle 

skæve indkørsler. 

b) Jan Olsson er utilfreds med at det ikke gøres noget ved træerne ved mosen. Kontoret har 

henvendt sig ved kommunen uden held. Der opfordres til at bruge ”giv et praj” til 

kommunen. 

c) Der bedes om at der ikke dyttes på gaden. Det er til gene for naboerne. 

d) Sabine Ardahl spørger til et juletræs udvalg? Det ville være hyggeligt og indbydende med et 

juletræ med lys i, når man kommer ind i afdelingen i den mørke tid 

e) Ronni Christiansen foreslår belønning til formanden. Dette blev afvist fra flere fronter. Lars 

oplyser at han får lidt kompensation fra foreningen, og at han ikke vil have yderligt. 

f) John er stoppet som flagmand. Tony hansen birkevej 1 har sagt at han godt kan overtage 

tjansen. 

g) Lars sluttede af med at takke for samarbejdet i bestyrelsen og med kontoret. 

 

 
 
 
 
 

eferent Sofie Nissen 


