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REFERAT 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2018 

 
Tilstede:  Flemming, Karin, Lars, Lene, Maria, Susanne (ref.) 
 
 

1.  Driften plus opsamling af beslutninger 
 Der skal rykkes for en dato til reparation af revnen af gavl i Viborgvej 113. 
  
 P-pladser: 
 Der er udsendt informationsbreve til beboerne vedrørende parkeringspladser.  

Der er etableret "affaldsøer" med nye fliser til affaldscontainerne, så der er blevet frigjort p-
pladser, der er sat et nyt skilt op på Solnæs Torv om at pladserne er forbeholdt afdeling 2 og 
butikkerne er blevet orienteret om de og deres kunder kun skal bruge P-pladserne foran 
butikkerne. 
Tøjcontaineren på Solnæs Torv skal flyttes til et andet sted for at frigøre en P-plads. 

 Arbejdet med optegning af p-pladserne og bump mellem Solnæs Torv og Viborgvej   
 forventes startet i august 2018. 
 
 Der er ikke blevet vasket trapper i uge 31. 
 
 DanJord skal have påtale om flg.:  
 Der er ikke slået græs i nogle uger, skyldes det tørken? 

Der er  ikke gjort rent/renset for ukrudt mm. inde ved murene / under altanerne i meget lang tid. 
Klipning af hække og buske er kritisabel, f.eks. beplantningen under skiltet ved indgangen til 
Varmemesterkontoret er ved at "drukne". 
 

 

2. Beboerhenvendelser 
- 

 

3. Bemærkninger til udsendt post 
 - 
 

4. Nyt fra Østjysk Bolig 
 - 
 

5. Regnskab/budget 
Bestyrelsen deltager i møde d.14. august 2018 hos Østjysk Bolig vedrørende afdelingens budget 
for 2019, som skal fremlægges for beboerne på afdelingsmødet 4. september 2018. 

 

7. Aktiviteter 
Banko-sæsonen for 2. halvår 2018 er i gang, der er sat opslag om det i opgangene, og reminder 
om det på Facebook. Banko er ikke kun for pensionister - Vi kunne godt tænke os at der kom flere 
yngre beboere med. 
 

8. Eventuelt 
 Praktiske opgaver ifm. afdelingsmødet blev aftalt. 
 

Afdelingsmøde tirsdag den 4. september 2018 kl. 19:00 i selskabslokalet. 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 2. oktober 2018 


