
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 9 

03-04-2018 

Mandag, den 26. marts 2018, kl. 19 på Slåenvej 23 

1. Valg af referent 

Pernille blev valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af punkt 8 om dato for markvandring samt dato for afdelingsmøde. 

 

3. Punkter der ønskes udarbejdet ændringer til i husorden. 

Husorden blev gennemgået. Heldigvis har afdelingen ikke mange husordenskonflikter. 

 

Bestyrelsens forslag til rettelser: 

I. Græsslåning- og hækkeklipning: 

Mandag – torsdag, 8-20 

Fredag - søndag, 10-19 

Vis særligt hensyn omkring spisetid og hvis der bliver grillet udenfor. 

II. Maskiner:  

Mandag – fredag, 8-19 

Lørdag og søndag, 10-19 

III. Musik: 

Svarende til politivedtægtens bestemmelser. 

Søndag – torsdag, efter 22 

Fredag og lørdag, efter 24 

IV. Skiltning:  

Formuleringen fastholdes og alle boliger får opsat en træplade ved døren. Det er i 

øjeblikket kun en del af boligerne, der har en træplade opsat. 

 

4. Deltagelse på lokalt kursus. 

Det blev besluttet at Brit og Lis deltager i kursus for afdelingsbestyrelser den 14. april. 

Pernille deltager som medlem af bestyrelsen. 

 

5. Årsfest 

Lis og Pernille deltager i årsfest den 26. maj, Brit og Agnete så vidt muligt. 

 

6. Næste møde dato, for udarbejdelse af ny husorden. 

Der er ikke behov for flere møder om husorden. 

Forslag til dato for godkendelse af regnskab 2017, torsdag den 19. april, kl. 19 hos Brit. 

 

7. Orientering af tilflytninger, virker ikke. 

Vi bliver ikke orienteret om indflytninger. Dette er utilfredsstillende og Brit har endnu 

engang påpeget dette overfor administrationen. Vi ønsker ikke at vide hvem, der flytter 

ind, kun hvornår boligen er genudlejet. 
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8. Dato for markvandring og afdelingsmøde 

a. Markvandring: 

Ønske til dato er tirsdag eller onsdag i uge 20, den 15. eller 16. maj, 7.30 – 9.00. 

 

b. Planlægning af afdelingsmøde i september: 

Ønske til dato, mandag den 10. september 2018, kl. 18 i Vikings Klublokaler. 

 

Brit skriver til henholdsvis Michael og Rikke om de to datoer. 

 

9. Evt. 

 
 

Med venlig hilsen 

Pernille 


