
Referat fra bestyrelsesmøde i afdeling 5 & 6 den 11. juni 

2015. 

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

Inden mødet afholdt vi formøde, hvor beboerne har mulighed for 

at mødes med bestyrelsen og stille spørgsmål, eller tage en snak 

med os. Vi talte en del om flere parkeringspladser ved blokkene, 

brug af fælleslokalet, ændring af TV kanaler m.m. Bestyrelsen 

lovede at undersøge om det betød en prisændring i TV pakken, 

med de nye tv kanaler. 

Svar: Der kommer ingen stigning i priser på de 3 pakker man kan 

købe hos udbyder, inkl. Den lille pakke du betaler for i din 

husleje.  

REFERAT: 

1. John Tofting har undersøgt hos Svendborg Kommune om 

mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser på 

Glentevej og vejen ned til garagerne. Kommunen er ikke 

indstillet på at udvide til parkering i forbindelse med 

kommunal vej. De har foreslået at vi kunne arbejde på at 

inddrage græsplænen mellem blokkene nr. 7 – 11 og 13 – 17 

og lave den om til P – pladser. Vi undersøger nærmere ang. 

Muligheder og kommer med et budgetoverslag m.m. til 

afdelingsmødet i september. P – Pladsen bliver IKKE sat i 

gang uden at afdelingsmødet har godkendt budget eller 

godkendt forslaget. 



2. Bestyrelsen udarbejder en revideret kontrakt til udlejning af 

fælleslokalet til afdelingsmødet i forhold til de retningslinjer, 

som der er udstukket af SAB. Inventaret fra vores 

gæsteværelse i Afd. 5 bliver afhentet af en genbrugsbutik. 

3. Der er igen klaget over manglende trappevask i afd. 5. og det 

har medført at der igen er foreslået trappevask udført af et 

eksternt firma. Tofting indhenter tilbud, så der kan 

fremlægges tilbud sammen med forslaget til 

afdelingsmødet. Dette skal godkendes før det kan udføres. 

4. Inden afdelingsmødet skal bestyrelsen, sammen med 

administrationen i SAB, sørge for at Husreglerne er 

opdateret med forslag der blev vedtaget på sidste 

afdelingsmøde i 2014. 

5. Afdelingsmødet for afd. 5 & 6 bliver afholdt den 8. 

september på Hotel Svendborg. Der vil være spisning fra kl. 

18.00 – 18.45. Afdelingsmødet starter kl. 19.00. Tilmelding 

til spisning er nødvendig, tilmeldingsblanketter kommer ud 

sammen med indkaldelsen til afdelingsmødet. 

6. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. august kl. 19.00 

Formøde afholdes fra kl. 18.00 – 18.45 i fælleslokalet samme 

dag. 

 

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i Afd. 5 & 6 


