
 

Præstehaven     Afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 2      

 

 

R E F E R A T 
Af afdelingsbestyrelsesmøde den 5. april 2016. 

 

 

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

 
 

Dagsorden: 

 

1. Driften + opsamling af beslutninger 

2. Godkendelse af referat 

3. Beboerhenvendelser 

4. Bemærkninger til udsendt post 

5. Nyt fra organisationsbestyrelsen 

6. Regnskab / budget 

7. Aktiviteter 

8. Eventuelt 

 

 

1. Driften + opsamling af beslutninger: 
Strømpeforing af kloaker Præstevangsvej 18-22 forventes færdig i uge 15. 

 

Alle vores vinduer skal efterses og smørres. Ligeledes skal alle vores vandrør rengøres for den 

rost, der er blevet konstateret i de fleste lejligheder. Dette arbejde forventes færdig inden 

sommerferien. 

 

Med baggrund i 2 indbrud – det ene Viborgvej 113 og det andet Viborgvej 117 har vi bedt 

administrationen underøge, hvorvidt tandlægen kan få adgang til sin klinik via altanen i stedet 

for indgangsdøren. Desuden har vi bedt om at få omdelt information om vigtigheden af, at vi 

ikke lukker tilfældige personer ind i opgangen. 

 

Vi har desværre haft en større rep. regning på en af vaskemaskinerne. Dette skyldes, at en 

beboer har vasket en BH’er med bøjler. En af bøjlerne satte sig fast i vaskemaskinen. Det 

udløste en regning på 3.300 kr. Der er kun os selv til at betale, hvor er det ØV. 

 

Vi besluttede at petanque banen bag blokken Præstevangsvej 18-22 skal nedlægges. Den 

bliver aldrig brugt. 

 

Vi snakkede om de gældende regler for udlejning af selskabslokalet. Vi blev enig om, at de 

godt kan justeres lidt. Else kigger på sagen. Sagen behandles igen ved juni mødet. 

 

Desuden snakkede vi om det forslag vi agter at fremlægge til vores ordinære afdelingsmøde i 

september vedr. nye opgangsdøre og indgangsdøre. 

 

2. Godkendelse af referat: 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Beboerhenvendelser: 

Ingen bemærkninger 

 



 

4. Bemærkninger til udsendt post: 

Ingen bemærkninger 

 

5. Nyt fra organisationsbestyrelsen: 

Lene  

 

6. Regnskab / budget: 

Ingen bemærkninger. 

 

7. Aktiviteter: 

Igen bemærkninger. 

 

8. Eventuelt: 

Ingen bemærkninger. 

 

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 3. JUNI 2016 kl. 17.30 

 

 

 

 

  

 


