
Referat fra Bestyrelsesmøde for Afdelingsbestyrelsen afd. 89 

 

 

Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.00 

Fremmødte: Mariann Nørhede (MN), Stig Nørhede (SN), Elsebeth Persson (EP), Per Jakobsen (PJ) 

Fraværende: Lene Nielsen (LN) (midlertidig orlov) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

a. Dirigent: MN – Referent: EP 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt uden bemærkninger 

3. Tjek af mailboks siden sidst 

a. EP har tjekket Mailboksen 

i. Intet nyt – kun, hvad vi hver især har fået tilsendt 

4. Opfølgning af markvandring 

a. Allan Overgaard orienterer Stefan om tilstand for: Rododendron, hækplanter m.v. 

b. Der bliver optegnet P-båse ud for blok 19 på Rugaards Skovvej 

c. Der bliver givet besked til dem, der har krukker, cykler m.m. der hindrer den udvendige 

vedligeholdelse 

d. Brosten ved skralde-ø på Rugaards Skovvej skal omlægges. Det kan være risikabelt at gå på 

dem 

e. Ikke alle er tilfredse med kvaliteten af vinduespudsning 

i. Allan Overgaard vil indbyde to vinduespudsere til tilbudsgivning 

f. Bestyrelsen vil gerne have tilbagemelding på markvandring fra Allan Overgaard 

5. Opfølgning af Aktivitetsdag den 19/8 

a. PJ har lavet yderligere undersøgelser i forbindelse med evt. beboerarrangement på 

Holmens Camping med bl. a. fiskeri – den 19. august 

b. Arrangementet forudsætter at deltagerne selv medbringer fiskestænger 

i. Alternativt betaler for en del af aktiviteten 

c. Punktet står derfor åbent indtil vi finder en bedre løsning 
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6. Forberedelse til Afdelingsmøde i september 

a. Elsebeth indhenter følgende oplysning fra hovedkontoret: 

i. Dato for afholdelse af Afdelingsmøde 

1. 6. september 

ii. Budget for Afdelingsmøde (afd. 89) 

1. 2000 kr. 

iii. Lokale for afholdelse af Afdelingsmøde 

1. Lene Willis undersøger mulighed for at benytte Fællesrum i Moselunden 

2. MN vil forhøre om vilkår for at benytte et alternativt lokale 

a. Det bliver Kildebjerg Erhvervshus 

iv. Hvem fra bestyrelsen er på valg i år 

1. Lene Willis undersøger – og vender tilbage med besked 

a. Lene Nielsen 

b. Per Jacobsen 

v. Hvis vi ønsker egentlig tilmelding til mødet, vil Lene så styre tilmeldinger? 

1. Nej – i så fald skal vi selv gøre det. Lene skal have besked, så det kan 

fremgå af indkaldelsen, hvem der skal have tilmeldinger 

a. MN vil gerne styre tilmeldingerne 

7. Eventuelt 

a. Ikke noget til eventuelt??????? 

8. Næste møde 

a. Budgetmøde 

i. Tid og sted vides ikke endnu 

 Elsebeth Persson 

 


