
 

Præstehaven     Afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 2      

 

 

R E F E R A T 
Af afdelingsbestyrelsesmødet den 1. august 2017 

 

 

Til stede: Lene, Lars, Flemming, Susanne, Maria og Else (ref.). 

 
 

Dagsorden: 

 

1. Driften + opsamling af beslutninger 

2. Beboerhenvendelser 

3. Bemærkninger til udsendt post 

4. Nyt fra organisationsbestyrelsen 

5. Regnskab / budget 

6. Aktiviteter 

7. Eventuelt 

 

 

1. Driften + opsamling af beslutninger: 

 

Græsklipning: 

Ligger der f.eks. et stykke pap eller plastik m.v. kører Dan Jord blot uden om, er det sådan 

aftalen er? Eller skal de samle det op? Forleden lå der en del pap på plænen ved nr. 22 – det 

samlede Dan Jord op, men lagde det ind under en af altanerne – det er jo ikke en god løsning. 

Hvem skal tage sig af denne problematik – Dan Jord elle vores Drift? 

 

Fejning: 

Dan Jord fejer kun de store arealer. Hvem skal feje kældernedgange samt ved indgangs 

partier? 

 

Trailer: 

Vi har en trailer stående ud for Præstevangsvej 18. Vi har haft en seddel hængt op i alle 

opgange, der er åbenbart ingen ejermand. Rino oplyser at vi ikke må fjerne den, da det vil 

blive betragte som tyveri – skal den blive stående til den ruster på – eller findes der en 

løsning? 

 

Kloakker: 

Det reger og reger! – kloakker ved kælderskakterne Præstevangsvej 18-22 løber ofte over. 

De bør efterses og renses. Det er vores fornemmelse at alle kloaker bør efterses i disse 

regnfulde tider. 

 

Asfalt: 

Ved udkørslen fra Præstevangsvej 18-26 er der 2 huller, som bør repareres, hvorvidt det ligger 

på kommunens areal vides ikke?  

 

Der mangler en måtte – lige nedenfor trappen – Præstevangsvej 20. 

 

 

2. Beboerhenvendelser: 

Ingen bemærkninger 



 

 

3. Bemærkninger til udsendt post: 

Ingen bemærkninger 

 

4. Nyt fra organisationsbestyrelsen: 

Ingen bemærkninger 

 

5. Regnskab / budget: 

Ingen bemærkninger. 

 

 

6. Aktiviteter: 

Banko starter igen den 4. september. Det kunne være rart med flere aktiviteter i afdelingen. 

Vi tager det med som en opfordring i beretningen til afdelingsmødet. 

 

 

7. Eventuelt: 

Ingen bemærkninger. 

 

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2017 kl. 17.30 

 

 

 

 

  

 


