
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 85. den:

 13.01.14 

Tilstede: Jette, Janna, Sergio, Sanne, Rita og Ida     Afbud: Alex Næste best. møde:d. 2.3.1 

1.  

 

Valg af ordstyrer/referent 

 

 Sergio er ordstyrer 

 Ida referent 

2.  

 

Siden sidst fra HB/Adm 

 

 Ingenting 

3.  

 

Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

 Velkomst: Sergio er næsten færdig med 

en velkomstpakke til nye beboere indehol-

dende informationer om livet i Moselunden. 

 Vores grønne område: Der er kommet et 

gennemarbejdet oplæg fra gruppen. Grup-

pen ønsker at holde et ekstraordinært be-

boermøde. Et sådant møde holdes, hvis der 

skal stemmes om ting. Vi diskuterede det, 

og efterfølgende er vi, både bestyrelsen og 

en repræsentant for gruppen, blevet enige 

om, at det blot skal være et orienterings-

møde/ en høring. Dette efter samråd med 

Administrationen.  

 Råderetten: Janna og Ida arbejder videre 

med råderetskatalog 

 ØB’s skilt: Der arbejdes videre med sagen 

 Hjemmeside: Der findes en gruppe for 

Moselunden på Facebook:” Moselunden Ry”    

Vi vil fremover lægge flere nyheder ind her 

og opfordrer beboere til at deltage i grup-

pen! 

4.  

 

Fællesvand til bl.a. bilvask 

 

 Vi opfordrer til at man ikke bruger vores 

varmvandshane til vask af biler m.m. 

5.  

 

Udebelysning 

 

 Nogle beboere klager over dårlig natbelys-

ning visse steder. Vi tager det op til mark-

vandringen her i vinter/forår, men foreslår 

at man opsætter en sensorlampe ved sin 

egen bolig (fås for ca. 200 kr.), som flere 

allerede har gjort. 

6.  

 

Evt. 

 

 Vi har fået et sandwich-skilt og nu vil vi 

meget bedre kunne informere om aktivite-

ter m.m. Ligeledes vil der blive hængt en 

opslagstavle op på vægen ved affaldsøen, 

som alle kan benytte. Hold øje med begge 

dele! 

 Der opstartes nu en madklub, hvor man 

kan tilmelde sig fra gang til gang. Første 

gang kokkererer Sergio. Invitation følger. 

 Komfurer: der verserer et rygte om at vi 

alligevel først får nye komfurer 2019. Men 

Lars vil kigge på planen og fremrykke til i 

år!? Vi orienterer, når det bliver afgjort. 

 



  Side 2 

 


