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REFERAT 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. december 2015 

 
 
Tilstede:  Else Christensen, Lars Christensen, Flemming Hansen, Lene Hansen, Elisabeth 
Skaare-Botner Susanne Hansen (ref.) og Rino Jensen 
 
  
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 

Vi slap heller ikke for stormen Gorm den 29. november 2015: 
Der er skader på tagrygningen på Præstevangsvej 10-14. Der er særlig stor 
efterspørgsel på store kraner efter stormen, så der går et par uger før det kan blive 
repareret. 
Herudover væltede der et træ ud til Viborgvej. 
I forbindelse med storm / kuling blev det bemærket, at der er beboere, som har 
altankasser hængende på den udvendige side. Heldigvis skete der ikke noget denne 
gang, men det henstilles til at de bliver fjernet. 
 
Der er beboere, som flere gange har fået besked om at deres knallert skal fjernes fra 
kældrene.  
Det skal pointeres, at knallerter ikke må stå i kældrene pga. brandfare.  
 
Der har været skader på grebene på nogle af vinduerne i vaskeriet, fordi de er blevet 
åbnet eller lukket forkert / for voldsomt. Der bliver ændret på det, så nogle vinduer 
ikke kan åbnes helt. 

 

 
2. Godkendelse af referat 
 Referat fra mødet d. 3. november 2015 blev godkendt. 
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3. Beboerhenvendelser 
 Ingen. 
 
4. Bemærkninger til udsendt post 
 Ingen. 
 
5. Nyt fra Organisationsbestyrelsen 
 Kort orientering af EC og LH.  
 
6. Regnskab/budget 
 Ingen bemærkninger. 
 
7. Aktiviteter 
 Bazaren d. 29/11 var så stor en succes, at den er værd at gentage. 
 Julefrokosten er blevet aflyst, fordi der kun var kommet 9 tilmeldinger. 

Sidste banko i 2015 er mandag d. 7. december. Første gang i 2016 bliver mandag d. 11. 
januar 2016. 

  
 
8. Eventuelt 
 Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 

Næste møde er tirsdag den 5. januar 2016 
 
 
 
 


