
Referat af Bestyrelsesmødet på Glentevej Onsdag den 12.02.2014 

Dagsorden 

Tilstede: Per Henriksen, Finn Nielsen, Kristina A. Hansen, Pia C. Elefsen. 

Referent: John Andersen. 

Dagsorden: 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 

1. Udtrædelse af bestyrelsen: 

Da Kristina har valgt at trække sig fra bestyrelsen den 12.02.2014, vil vi gerne have lov til at 

takke Kristina for det store arbejde hun har ydet mens hun har siddet i bestyrelsen. 

 

2. Afstemningsmuligheder: 

Afdelingsbestyrelsen vil fremadrettet til møder oplyse beboerne om, hvilke 

afstemningsmuligheder man kan benytte sig af, da det tyder på at en del af beboerne er i 

tvivl. 

 

3. Punkter til husorden: 

Afdelingsbestyrelsen er ved at finpudse de ændringsforslag til husorden som vi mener, 

trænger til fornyelse samt at nogle punkter bliver mere gennemskuelige, disse vil derefter 

komme op som forslag på næste årlige afdelingsmøde. 

 

4. Censor til lyset i vaskeriet og knallertkælder, samt indstilling af ur vedrørende lyset ved 

garagerne: 

Der er blevet vedtaget at der etableres censor til styring af lyset i vaskeriet og knallertrum, 

så det ikke brænder uden der er behov for det, samt at det undersøges om der er mulighed 

for at lyset på garagerne kan justeres til at slukke om dagen selv om der er overskyet. 

 

5. Opslagstavle til afd. 6: 

Der arbejdes på hvor man med held kan placere en opslagstavle vedrørende afdeling 6. 

hvis der er beboere i afd. 6 som har et godt forslag høre vi gerne fra jer.  

 

6. Markvandring til foråret.: 

Der vil senere på året være Markvandring som udføres afdelingsbestyrelsen sammen med 

John Tofting/Flemming, resultatet vil blive indarbejdet i budgettet. 

 



7. Kursus/ opfølgning på hjertestarter: 

Der bliver planlagt/ undersøgt muligheder for kurser omkring brug af hjertestarter. 

 

8. Vaskeriet: 

Der blev aftalt at der undersøges hvorledes aftalen er med rengøring i vaskeriet, da der er 

klaget over at det ikke udføres ordentligt. 

Der blev også vedtaget at der skal ny dug på rullen i vaskeriet. 

 

9. Tv i kælderværelser: 

De rum som har tv-stik vil når vi overgår til ny udbyder, have samme tv- pakke som der er 

installeret og man betaler for i sit hovedlejemål, da det ekstra rum betegnes som en del af 

hovedlejemålet. 

 

10.  Brønddæksler: 

Der er indkaldt til vejsyn med Svendborg kommune angående brønde mod garager, da man 

kan konstatere at de er sunket. 

 

11. der er konstateret at der var sket en fejl, vedrørende et kælderrum i afd. 5, dette er nu løst. 

 

12. Ophængs info. skab. til afdeling 6. 

Der blev vedtaget at skabet placeres i hækken ned mod garagerne hvis dette er muligt.  

 

Alm orientering: 

Afdelingsbestyrelsen vil gerne som vi også gjorde inden mødet opfordre folk til at komme med 

forslag til aktiviteter som de kunne tænke sig blev sat i værk. 

 

Der ud over kan vi oplyse at der er blevet konstateret, at lyset desværre ofte brænder hele tiden i 

kælderen under blok 7-9-11 dette er ikke hensigtsmæssigt, der vil derfor blive udarbejdet en 

skrivelse fra kontoret til beboerne i omtalte blok om at man ikke må blokere lysafbryder. 

 

Der vil også blive indkøbt et parkering forbudt skilt/brandvej til at blive monteret på hjørnet af 

blokken ned til garagerne ved reklamecontainer, da dette areal skal kunne bruges af brandvæsnet 

i tilfælde af brand. 

 

Vi har også afholdt et møde onsdag den 26 Februar 2014, hvor vi bød Jonna Mortensen 

velkommen i afdelingsbestyrelsen, ved samme lejlighed skulle der vælges en næstformand dette 

blev Per Henriksen. 

 



Vi har modtaget opsigelsen fra Jonna Ottesen vedrørende engagement med gæsteværelse og 

festlokalet, vi har vedtaget at fremadrettet vil alt udlejning foregå fra kontoret. 

  

Næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes onsdag den 9 april. 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen.     

 

 

 

 


