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       13-11-2017 

Til stede var:  
 
Brit Kofoed Dahl, Maria Liliendahl, Maiken Svendsen, Lis Maahr, Agnete Larsen og Pernille Wedel 
 

Mandag d. 13. november 2017, kl. 18:30 på Slåenvej 23 

1. Valg af referent 
Pernille blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
3. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig med Pernille Wedel som nyt medlem af bestyrelsen pr. 1. 
januar 2018, ifm. at Maiken Svendsen fraflytter afdelingen. Brit Kofoed Dahl fortsætter 
som formand. Herefter er Lis Maahr og Agnete Larsen suppleanter. 
 

4. Orientering fra månederne der gik siden sidst 
a. Postkasse-projekt startede op, mens hverken Michael eller Keld var der. Der blev 

gravet hækplanter op i den forkerte side for at sætte stolper i jorden, men det 
blev stoppet og rettet ved henvendelse til Hans. Siden er der rettet op og 
postkasseanlæggene står i samme side som containerne, som aftalt på 
markvandring. Ingen ved hvornår de gamle postkasser bliver taget ned. 

b. Der er to fraflytninger, henholdsvis nr. 1 og 31. 
c. Brit vil aftale et møde med Ebbe Frank for at få en afklaring af, hvordan vi skal 

arbejde med beboerdemokrati og om opfattelsen er at vi blander os for meget i, 
hvad der laves i afdelingen. 

 
5. Nye hække 

Første varsel af udskiftning af hækkeplanter på 40-rækken er modtaget. Andet varsel, 14 
dage før, lå i postkassen i dag, udskiftningen starter op den 27. november.  Poda skal 
gennemgå de hækkeplanter, som blev plantet forrige år (i 2016 fik vi ingen hækkeplanter 
pga. generel mangel) og nyplante, der hvor planterne er visnet. I efteråret 2019 skiftes 
resten af hækplanterne i afdelingen, første række ud mod Gartnervangen,  nr. 1 – 9. 
 

6. Jubilæumsbog 

Brit har omdelt jubilæumsbogen til alle lejemål i afdelingen. Indholdet blev drøftet. 
 

7. Kursus ønsker 
Brit opfordrede alle til at tjekke ønsker til kurser i foråret og melde tilbage til Brit. 
Pernille oplyste at bestyrelsen i 2018 afholder internt kursus ved BL, Dorthe Hjerrild, om 
afdelingernes økonomi. Vi har deltaget før. 
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8. Julefrokost dato? 

Der var enighed om at holde den årlige spisning på Restaurant Texas, den 13. december 
2017, kl. 18.30. Lis bestiller bord. 
 

9. Gennemgå husorden 
Mulige ændringer:  
Brug af boremaskiner alle dage. Skal bestemmelse om støj ændres? 
 
Vi vil gerne have udarbejdet et udkast til ny husorden som skal behandles på 
afdelingsmøde i 2018. Inden da finder vi et tidspunkt i starten 2018, hvor vi holder et 
møde, kun om ændringer til husorden. 
 

10. Fremtidig orientering af tilflytninger. 
Vi bliver i øjeblikket ikke orienteret om, hvem der flytter ind i vores boliger eller hvornår 
de flytter ind. Brit har haft en lang snak med Ebbe Frank. Blev drøftet. 
Afdelingsbestyrelsen ønsker fortsat at få besked om, hvornår der flytter nye lejere ind, 
således at vi kan tage ordentlig imod ny i afdelingen. 
 

11. Evt. 
Læbæltet bliver slet ikke holdt mere. Brit har selv været ude at klippe hækplanterne for 
at se hvordan det virker at klippe de inderste rækker lavt.  
 
Afdelingsbestyrelsen vil gerne have et opfølgningsmøde vedr. opgaver besluttet på 
markvandringerne. Pernille rykker selv for de opgaver, som er besluttet i 

markvandringerne for 2016 og 2017 skal laves i nr. 9. 
 
Pernille udtræder af Bo42’s bestyrelse ifm. repræsentantskabsmødet 2018. 

 
 
Med venlig hilsen 

Brit Kofoed Dahl 

Formand 
 


