
Dato 19/9-2022
Referat fra afdelingsmøde afd.6 D. 7/9 2022.

Antal beboer der deltog: 14 personer. Antal boliger: 11
Fra administrationen deltog: Allan, Camilla, Leif, Poul og Jan.

1  Valg af dirigent
Det blev Leif.

2  Bestyrelsens beretning ved Børge
Der er ikke sket det helt store siden corena. Der kommer næsten ingen nye forslag m.m. fra
beboer på Kirkevænget.
Heine reparere carporten til traileren, den skal males når den er færdig, malingen er købt,
der skal lige findes en som har tid og lyst til at male carporten.
Vi har fået et nyt mødelokale, placeret i den gamle varmecentral (indgang højre side lige ved
siden af vaskehuset) Alle beboer må bruge lokalet :)
Gamle sager fra tidliger afd. møder, hvad er sket, hvad skal ske.
Hegn i forhaver: Der kommer ikke til at ske noget, alt bliver hensat, til det nye kloaksystem er
i jorden. Der kan gå et år, måske mere, da der er ingen årstal på, Nab melder ud når de
engang ved noget nærmer.
Isolering af stuegulv: Der er blevet spurgt på kontoret, det er ikke glemt. Sagen vil tages op
igen scene, hvor der vil blive diskuteret og undersøgt hvordan man bedst kan isolere gulvet i
lejlighederne. Kan det evt. gøres når folk fraflytter lejligheden?
Røgalarmer: Der skal findes nye datoer, hvor de komme rundt og sætter røgalarmer op.

3  Bestyrelsens oplæg for 2023
Manglende input fra beboer, hvad bestyrelsen skal tage sig af/ lave
Forslag, at der kommer en seddel rundt til alle beboere, om de har nogle forslag til der skal
ske her i Kirkevænget fremover. Alle beboer har mulighed for at lave aktivitet m.m. så
beboer kan mødes med hinanden og hygge sig m.m. her efter corona.

4 Budgetter for 2023
Det blev godkendt. Alle huslejer stiger i Nab, budgettet blev gennemgået, det gik lidt op for
nogle kontoer og ned for andre, så i det hele store, klarer vi i adf. 6. os godt.

5  Indkomne forslag
Biodiversiteten for afd. 6. blev vedtaget.
Der blev snakket om at lave bede eller højbede med vilde blomster, insektbo, få bord/bænke
sæt sat op, så man kan nyde området. Det hele skal gerne være så vedligeholdelsesfrit som
muligt. Der er andre boligafdelinger i Nab der har noget lignende.

6 Valg af formand
Børge J. Pedersen er på valg, modtager genvalg, Hans Erik Johansen stiller op.
Børge blev valgt med 12 stemmer, Hans Erik med 8 stemmer, 2 blanke stemmer.

7  Valg af bestyrelsen
Anette Frosch er på valg, modtager genvalg, Henrich V. Callesen stiller op.
Anette blev valgt med 9 stemmer, Heinrich med 9 stemmer 1 blank
Det blev trukket lod om bestyrelsen og suppleant. Anette blev i bestyrelsen, Heinrich blev
suppleant.



8  Valg af suppleant
Karen J. Ingfeldt er på valg modtager genvalg
Karen blev valgt, Heinrich er valgt.

9  Eventuelt
Hegn ud til marken, bliver ikke klippet i toppen. Før var der en sti langs kanten, nu er stien
væk, efter der er kommet en anden landmand til, alt haveaffald skal nu ind igennem
lejligheden ,for at beboerne kan komme af med det. Når marken for kunstgødning, kommer
det helt op i beboernes haver, der er ikke hensigtsmæssigt pga, små børn og husdyr m.m.
Børge har talt med Sofie på kontoret om problemet. Håber der findes en fornuftig løsning.
Ring Klokkerne er dårlige, de kan ikke holde særlig længe. Børge taler med Allan om
problemet.
Postkasser bliver ikke tømt for reklamer, så informations papir/breve ikke kan lægges i,
nogle af postkasserne er meget tilsat af grønne alger, andre er i dårlig stand, der snakkes
med Allan om dette.
Det kunne være rart med noget mere aktivitet i afd. måske et loppemarked eller julemarked
måske ved garagerne.
Bruge de nye lokaler til noget fælles aktivitet.
Flaget er ved Hans Erik nr: 33. Kontakt ham når du skal have flaget op.

Referent:
Laila Elneff


