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Indkaldt: Susanne Madsen (SM), John Sultanov (JS), Mads Neergaard Kejser (MNK) 

Suppleanter: Lillian Sølvi Christensen (LSC) 

Afbud: Ingen 

 

1) Valg af dirigent og referent 

a) Dirigent: MNK 

b) Referent: MNK 

 

2) Godkendelse af Dagsorden 
Godkendt 

 
3) Tjek af postkasse siden sidst  

0 modtagne henvendelser. 

 

4) Arbejde med forslag til ny husorden 

Afdelingsbestyrelsen har færdiggjort oplæg til ny husorden. Forslag rundsendes til afdelingen sammen 

med indkaldelse til afdelingsmødet. 

 

5) Arbejde med forslag om nedlæggelse af klunserum og omlæggelse til overdækket arbejdsrum 

Afdelingsbestyrelsen oplever at klunserummet ikke bliver brugt i særlig høj grad. Der samles tit blade 

o.a. i rummet pga. den åbne konstruktion. Ting i klunserummet kan ligge længe og der kommer jævnligt 

ting derover som ikke hører til (knive o.l.). 

 

Afdelingsbestyrelsen forslår at klunserummet nedlægges og hylderne fjernes. Det åbne tomme rum kan 

så bruges af afdelingens beboere til kreativ brug som maling, pudsning cykelreparation osv. 

Afdelingsbestyrelsen forslår at man samtidigt opsætter lysarmatur til at oplyse rummet indefra, som 

tænder og slukker samtidig med gadelyset/skumringsanlæg. Konkret forslag rundsendes til afdelingen 

inden afdelingsmødet. 

 

6) Arbejde med planlægning af ordinært beboermøde d. 18. september 2018 kl. 19.00 

I år indkaldes der til ordinært beboermøde/afdelingsmøde tirsdag d. 18. september 2018 kl. 19.00 i 

fælleshuset. Der rundsendes i august en indkaldelse fra OJBA til alle beboere. Indkaldelse indeholder 

dagsorden og invitation til at indsende forslag til afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle til 

at deltage til mødet og give sin stemme til kende. Til afdelingsmødet skal der bl.a. vælges 1 medlem til 

bestyrelsen og 2 suppleanter. 

 

7) Arbejde med udarbejdelse af beretning fra Afdelingsbestyrelsens arbejde for 2017/2018 
Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en skriftlig beretning som rundsendes til afdelingen inden mødet. 

 
8) Evt. 

Debat omkring træer på parkeringsplads foran hovedindgangen og fliseareal under 2 bænke. Desuden 

debat omkring legeplads foran 11-blok (som er hærget af sand og efterladenskaber i sandet). Forsigtigt 

prisoverslag lyder på 50-70.000 kr. for etablering af trampolin i stedet for nuværende legetårn. 

Nuværende legetårn har set bedre dage har begyndende tegn på led-løshed og mørhed i træet. 

 

Samtidigt med dette skulle der ændres i husordenen således at trampoliner i egen have ikke var tilladt. 
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Afdelingsbestyrelsen indsender forslag til at lave et debatindslag/diskussion på afdelingsmødet for at 

høre beboernes forslag til hvad vi kan gøre med området. 

Næste (og for denne sæson – sidste) møde afholdes onsdag d. 5. september kl. 19.00. 
Mødet hævet klokken 21.04 af dirigenten Mads   

Dato: 08/08-2018 

    Referent:  Mads Neergaard Kejser 

   


