
Referat fra bestyrelsesmøde i afdeling 5 & 6 den 3. december 2014. 
 

Tilstede: Jonna, Malou, Nat, Henning og Tom. 

Før mødet var der som aftalt tidligere aftalt, mulighed for at stille spørgsmål og få 

orientering fra bestyrelsen fra kl. 18 – 18.45. Vi var enige om at det var en god måde 

at få udvekslet meninger med mere, så det gentager vi før næste møde igen den 5. 

februar 2015 og så håber at der er flere beboere der vil tage imod tilbuddet. 

1. Bestyrelsen drøftede samarbejdet i bestyrelsen for perioden siden sidste 

bestyrelsesmøde, og vi er helt enige om at vores arbejde stadig vil være for 

afd. 5 & 6. 

2. Tom kontakter John Tofting og aftaler et møde mellem ham og bestyrelsen, så 

vi kan få evalueret udskiftning af tagene i ”småhusene” og svar på spørgsmål 

fra beboerne til kvalitet m.m. Vi håber at John kan i første halvdel af januar, så 

vi kan give en orientering til beboerne i afd. 6. 

3. Jonna har undersøgt muligheden for at afholde et kursus, beboerne kan lære 

at bruge Hjertestarteren, der er placeret ved vaskeriet i blokkene. Kurset 

koster ca. 6.000 kr. og der skal være min. 12 deltagere. Interessen har ikke 

været overvældende indtil nu. Fristen for at tilmelde sig til kurset er den 19. 

januar. Dato for kurset bliver meldt ud hurtigt herefter.  

4. På vores ordinære afdelingsmøde blev det aftalt at afholde et ekstraordinært 

afdelingsmøde, når vi havde fået prisoverslag på ændring af 

fælleslokalet/festlokalet, inkl. Lydisolering m.m. Vi kan desværre ikke få et 

prisoverslag før at der falder en afgørelse i den beboersag der rejst ang. brug 

af fælleslokalet. Vi vender tilbage når vi ved mere. 

5. Fortovsfliserne ud for afd. 6 er blevet udbedret, efter at tagene er udskiftet. 

6. Vi har købt en ny støvsuger til fælleslokalet, da Anni har gjort opmærksom på 

at der ikke var en. 

7. Den ”lille” vippe på legepladsen er gået i stykker og bliver udskiftet med en 

”Spilop”. Flemming sætter den op når vejret tillader det. 



8. Der er aftalt beplantning på de sidste skråninger ved blokkene og Flemming 

planter græs på de flader stykker ud til fortovet, så det er nemmere at 

vedligeholde. 

9. Vi har fået en henvendelse om nogle chikaner (kloakdæksler) der er hævet, så 

det er svært køre hen over dem med biler. Det drejer sig vejen ned til 

garagerne. Da det er en kommunal vej, er det kommunen vi skal have til at 

udbedre vejen. Sagen er rejst ved Teknisk Forvaltning for længe siden, og 

Flemming rykker jævnligt for at der skal ske noget. Vi rykker kommunen 

endnu engang. 

10. Der er lavet et skilt om brug af tørretumbler, som aftalt på afdelingsmødet og 

det er sat op. 

11. Det er også besluttet at sætte en INFO kasse op nede ved ”småhusene” til 

meddelelser, referater m.m. INFO kassen sættes op ved Glentevej 14, på 

hjørnet ud mod vejen ned til garagerne. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. februar 2015 kl. 19.00 

Fra Kl. 18 – 18.45 er i velkommen til at komme forbi og få en snak med bestyrelsen 

eller lignende. 

God jul og godt til jer alle fra bestyrelsen i afd. 5 & 6. 

 


