
Referat fra afdelingsmøde den 20. august 2019  

 

Pkt. 1. Valg af dirigent. Verner Hansen blev valgt. 

 

Pkt. 2. Beretning siden sidste møde. 

Der er opsat ny transformer. Den gamle er revet ned og stykket er lagt til haven ved nr. 8. 

Bagvej er blevet lukket, med 2 forskudte bomme mod Ørbækvej så der ikke længere er 

gennemkørsel for biler. 

Vi har igen haft rotter. Der var kommet en rotte ind i en beboelse så beboerne måtte genhuses. 

Heldigvis var der kun den ene rotte og den blev fanget, men den havde nået at ødelægge en del. 

Der har været indbrud i kælderen i blokken under nr. 1, 2 og 3. Tyven/tyvene har gået efter nogle 

bestemte rum da det kun var dem der bor til højre det var gået ud over. Dørene var brudt op, med 

skade på både døre og karm, og der var forsvundet værktøj samt andre ting. Snedkeren var der 

hurtigt og fik det repareret. Allerede om natten var der igen indbrud i nogle af de samme rum. 

Bestyrelsen har indledt et samarbejde med afdelingerne 7, 8, 9, 11, 13 og 15 (det er de afdelinger 

der hører under team 2) Vi har stor glæde af at udveksle erfaringer m.v. I december 2018 

arrangerede vi en tur til julemarked i Flensborg med deltagelse af beboere i afd. 7, 8, 12 og 15. Det 

var en rigtig hyggelig tur med billig deltagerbetaling. Vi forsøger igen i år at lave en tur nov/dec. til 

Flensborg. 

I august i år havde vi arrangeret en tur til Bakken. Der var deltagelse af afd. 7, 8, 11 og 12. Også en 

utrolig god og dejlig og billig tur.  

 

Pkt. 3. Regnskab for 2018 samt driftsbudget 2020. 

Regnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt. Driftsbudgettet for 2020 blev også gennemgået 

og vedtaget. 

 

Pkt. 4. Forslag 1 (a, b, c, d og e) blev godkendt. 

Forslag 2, blev godkendt. 

Forslag 3 blev taget af bordet, i stedet stemte vi om et nyt møde omkring renovering af 

rækkehusene med en del tilretning så huslejeforhøjelsen bliver lavere. Inspektøren har allerede haft 

møde med Mikkel (ham der står for projektet) og de er blevet enige om nogle ting der kan tages ud 



af renoveringen, derudover arbejder Mikkel videre med besparelser. Mødet bliver afviklet omkring 

1. oktober 2019. 

 

Pkt. 5. Anita Lauridsen, genvalgt. 

 

Pkt. 6. Mariann Leismann blev valgt. 

 

Pkt. 7. John Hem blev valgt. 

 

Pkt. 8. Jean Pierre Beadina blev valgt 

. 

Pkt. 9. Der problemer med udskylning af de vægophængte toiletter i blokken. Det blev forklaret at, 

det er fordi udskylningshullet ikke er ret stort i diameter. 

Der er problemer med antennesignalet, især i blokken. Kanaler forsvinder pludseligt. Inspektøren 

svarede at man skulle kontakte Thomas Jeppesen da han har en direkte kontaktperson hos YouSee.   
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