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REFERAT 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 2. august 2016 

 
 
Tilstede:  Else Christensen, Lars Christensen, Flemming Hansen, Lene Hansen, Susanne 
Hansen (ref.) og Rino Jensen 
Afbud:  Elisabeth Skaare-Botner 
 
  
Dagsorden: 
   1.   Driften plus 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 plus opsamling af beslutninger 
 Rottefælderne er nu installeret og har allerede taget mange rotter. 

Der er stadig alt for "rodet" i rummet med storskrald. Det er ikke nemt at få folk til at 
rydde op og sætte deres storskrald, så andre kan komme til. Det kan desværre ikke 
gentages tit nok. 
Der er stadig problemer med at f.eks. husholdningsaffald bliver stillet ved siden af 
affaldsbeholderne og andre steder i området. 
I vaskeriet er der 3 gange inden for en måned udskiftet ødelagte varmelegemer i en 
vaskemaskine pga. at en beboer har glemt at fjerne spidse genstande og tømme 
lommerne inden vask. Det har kostet ca. 6.000,- kr. hver gang. 
Rino har malet faldstammerne i kældrene og de indvendige kælderdøre. 
Et af træerne er gået ud (pga. svamp?). Rino kontakter gartnerne. 

 

2. Godkendelse af referat 
 Referat fra mødet d. 7. juni 2016 blev godkendt. 
 
3. Beboerhenvendelser 

Ingen 
 
4. Bemærkninger til udsendt post 
 Ingen. 
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5. Nyt fra Organisationsbestyrelsen 
 Kort orientering af EC og LH.  
 
6. Regnskab/budget 

Vi skal til budgetmøde 15. august 2016 for gennemgang af budgetforslaget for 2017 
inden præsentationen på afdelingsmødet 6. september 2016. 

 
7. Aktiviteter 
 Banko starter op mandag den 22. august 2016. 
  
8. Eventuelt 

Planlægning, beretning, bestilling af smørrebrød mm. i forbindelse med det 
kommende afdelingsmøde. 
Mere om affald: Tema i "Vores Blad" i august-nummeret. Herudover er Århus 
Kommune (igen) i gang med et nyt tiltag om affaldssortering. EC og LH kontakter 
administrationen for mere information. 

 
 
 
 
 
 

Afdelingsmøde tirsdag den 6. september 2016 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. oktober 2016 
 
 
 
 


