
Referat af Afd.best.møde i afd. 15  

Referat 
Afdelingsbestyrelsesmøde - afd. 15 

Tirsdag D. 4. februar 2013 kl. 18.30 
Fremmødt: 
Bestyrelsen:                Tina, Julie, Elina, marie & Esben 
Suppleanter:                 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
1. Julie åbner mødet. 

2. Valg af referent 
2. Julie tager referat. 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
3. Der er ingen bemærkninger. 

  
4. Info fra varmemesteren 

4. Søren vil gerne have udskiftet al parklys, fra lysrør til led. Det vil efter hans 
beregninger give en besparelse på ca. 18.133 kr. pr. år. 

5. Vi har i bestyrelsen diskuteret sørens forslag, og er alle enige om at det er en 
væsentlig besparelse, som vi ikke kan se nogen grund til ikke at 
gennemføre. 

5. Nyt fra bestyrelsen 

6. intet nyt. 
6. Sti til vejen, forbi storskrald. 

7. den er ikke blevet lavet i forbindelse med terrasserne, som blev aftalt på 
markvandringen sidste år. 

8. Julie tager kontakt til OJBA for at høre hvornår det bliver gjort. 
7. Bordplader 

9. Vi skal have hørt OJBA omkring om vi må få på budget, at der skal være 
udskiftning af bordpladerne i alle køkkener i fremtiden, så der ikke er nogen 
beboer som skal hæfte for den dårlige limning der er under pladen. 

10. Vi skal have søren til at tjekke hvor udbredt problemet er her ude, muligvis 
kun ved 3-4 rækker, da det er meget omfattende hvis han skal have tjekket 
alle lejemål. 

11. Julie tager kontakt til OJBA og vi diskutere resten af emnet, når vi får svar 
derfra. 

8. Folder 
12. Der blev på det ekstraordinære beboermøde efterspurgt, at der skulle være 

blevet bestemt på sidste beboermøde at der skulle laves en folder omkring 
hold af kat. 

13. Tina har undersøgt omkring dette. Der er intet noteret i referatet omkring 
dette, og det er ikke noget som er blevet vedtaget rent officielt.  

14. Ud fra dette kan det konstateres at intet er vedtaget, og der derved ikke skal 
udarbejdes andet, end det allerede omdelte tillæg til husordenen.  

9. Evt. 
15. Socialt arrangement, efter de 2 suppleanter er blevet en del af bestyrelsen.  

 


