
Referat af afdelingsmøde, afholdt den 18. august 2020 

 

Pkt. 1. Thomas Jeppesen blev valgt 

 

Pkt. 2. Mette, Bente og Signe fra Den Boligsociale Helhedsplan, orienterede om hvad der røre sig i 

øjeblikket samt hvad der har været foregået. Der bliver omdelt et nyhedsbrev til alle beboere én 

gang om måneden, hvor det bl.a. fremgår hvornår der er kontortid m.v. Man kan altid komme i 

kontakt med én af rådgiverne telefonisk og aftale en tid til et møde. Rådgiverne kan hjælpe med 

mange ting, bl.a. opholdstilladelser, job/uddannelse, hjælp til gældssanering plus der er retshjælp. 

 

Pkt. 3. Formanden aflagde beretning for året der er gået. 

Nogle af afdelingens beboere var på Tysklandstur i december 2019, sammen med St. Byhavevej, 

Strynøvej og Hjortøvænge. Vi skal nok ikke forvente at der bliver lavet en lignende tur i år, p.gr.a. 

covid19.  

Der er sat nye garageporte op og ved blokken bliver der lagt kabel ned så dem der ønsker det, får 

igen tilbud om fjernbetjent port. 

Altanerne i blokken er ved at blive malet, arbejdet er ikke færdiggjort. 

Vi har haft underholdning af Christian Søgaard trio samt afdelingens børn har fået ”feriekasser” 

med mange forskellige sponsorerede ting i, formidlet af Den Boligsociale helhedsplan.  

Der var flere spørgsmål til renoveringen af rækkehusene. 

Inden håndværkerne går i gang i det enkelte hus, tager de en snak med den enkelte beboer. 

 

Pkt. 4. Budget og regnskab blev gennemgået og godkendt. 

 

Pkt. 5. Forslag 1 forkastet. Forslag 2, forkastet. Forslag 3 skal der ikke stemmes om, da det er 

varmemesteren der skal sørge for det. Karsten giver ham besked. 

 

Pkt. 6. Ejnar Bjerring, genvalgt. 

 

Pkt. 7. Som suppleant blev Søren Knudsen valgt. 

 

Pkt. 8. Jean - Pierre Beadina, valgt. 



Pkt. 9. Der var en forespørgsel på hvor høj hækken skal være mellem haverne i rækkehusene. Der 

blev svaret at det er en aftale mellem de beboere der har haver op til, hvor høj de ønsker den. Dog er 

der en max. højde på 180 cm. 

En beboer spurgte om Stofa havde fået kablerne med nu hvor der graves render. Karsten mente de 

var startet, men man skal ikke være nervøse, signalet fra Stofa har vi fra 1. januar 2021, som aftalt. 

 

Referent 

Anita Lauridsen   


