
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 85 

04.02.14 

Tilstede: Ida, Alex, Susanne, Rita, Sergio, Janna og Jette 

Afbud: ingen. 

      

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 11/3 kl. 19 

1.  

 
Valg af ordsty-
rer/ 
referent 
 

 Janna ordstyrer 

 

 Jette referant 

2.  

 

Nyt fra grupperne 

 

 Velkomstpakke: intet nyt 

 De grønne områder: Gruppen vil gerne have en 

eller to personer med på den kommende markvan-

dring, hvilket bestyrelsen er med på. 

 ØB´s skilt: iflg. lokalplanen skal skilte godkendes 

af byrådet. Der arbejdes videre med sagen. 

 Råderet: Der er udarbejdet et rigtig godt forslag, 

der blev snakket frem og tilbage om der skulle være 

regler for udseende, - men nej. Der skal nu arbejdes 

videre i samarbejde med administrationen, frem 

med et endeligt forslag. Dette skal herefter på vores 

beboermøde, som skal godkende forslaget. Efter vo-

res godkendelse skal det også godkendes af hoved-

bestyrelsen. 

3.  

 

Budgetter 

 

 På næste møde skal vi medtage budgetterne for 

2014, så vi kan arbejde videre med disse. 

4.  

 

25 års Jubilæum 

2014 (Janna og Ser-

gio) 

 

 Bliver d. 14/6 hvor der skal festes i Moselunden. 

Alle er velkommen til at komme med ideer og være 

med til at planlægge indholdet. Gruppen mødes 

herom først i april. 

5.  

 

Evt. 

 

 

 Opslagstavle opsat ved affaldsøen. Denne vil frem-

over blive brugt og er også til fri afbenyttelse af Mo-

selunden. 

 Affald: der er stadig problemer hermed, der må 

ikke puttes store sække i beholderen, de stop-

per. Det er os selv der kommer til at betale, hvis 

der skal laves ændringer, så som ekstra tømning el-

ler beholder. 

 Madklubben: en flot start med 22 personer, der fik 

god mad og god stemning. Pengene slå lige til med 

et overskud på 20 kr. Næste gang er der fiske 

suppe på menuen, så prisen bliver nok lidt højere.  


