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Til stede 

Lars, Lene, Ellen Marie, Jonas, Sif, Leela og Birgit 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punktet valg af referent flyttes op som pkt. nr. 2. Ellers intet  
 

2. Valg af referent 

Birgit, Sif, Lene, Leela, Lars, Ellen Marie 
 
 

3. Henvendelser fra beboere 

Ingen henvendelser 
 

4. Konstituering  

Formand: Lars 
Kasserer: Leela 
 

5. Evaluering af afdelingsmødet 

Glædeligt med så flot et fremmøde 
Der var stor tilfredshed med at huslejestigningen ikke blev så høj, som først udmeldt. 
 

6. Brainstorm – hvad kunne de 6 millioner f.eks. bruges til? 

Der skal søges om projektpenge inden januar. Når/hvis projektet bliver godkendt skal 
pengene bruges inden for 2 år. 
 
Som nævnt på afdelingsmødet, skal der være et overordnet projekt, som pengene skal 
anvendes indenfor. Boligforeningen vil i samarbejde med bestyrelsen opstille et projekt 
med en grøn profil, hvor det også bliver muligt at inddrage FNs klimamål. 
 
I arbejdet med projektet vil bestyrelsen i en eller anden endnu ikke besluttet form lave 
inddragelse af beboerne i afdeling 3. Det kunne f.eks. være et stormøde, hvor beboerne 
får mulighed for at komme med forslag og en kort begrundelse for netop deres forslag. 
 
Her er en liste over det, bestyrelsen lidt hurtigt kunne finde frem til som mulige 
projektelementer: 
 

• Tilretning af baldakiner 
• Robotplæneklippere 
• Anlæg af manglende fliser på grønne områder 
• Vandansamlinger – omlægning af fliser 
• Omplantning af udgået/uhensigtsmæssigt grønt 

• Beplantning ved drænbassiner og ’højen’ 
• Ladestationer til elbiler 
• Grillplads 
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• Sikring af vinduer 
• Fitnessø 
• …………… 
 

 
Lars kontakter Allan S. om viderearbejde med projektet 
 
7. Indbrud/hærværk 
Vi afventer udfald af mødet i morgen 
 
Opfølgning efter mødet 5/9 
Et rigtigt godt møde, hvor mange husstande var repræsenteret. Spørgelysten var stor, og 
Klaus var god til at svare. Han fremhævede, at den bedste tyverisikring er at have et godt 
naboskab, hvor man holder øje med hinandens boliger. 
 

8. Information fra udvalgene 

a) Informationsudvalget 
Intet nyt 
 

b) Velkomstudvalget 
Intet nyt 
 

c) Aktivitetsudvalget 
Der er kommet en del nye medlemmer 
 

d) Kasserer  
Overdragelse til Leela 
 

e) Formand 
Intet nyt 

 
 

9. Eventuelt 

Driftscentret/inspektøren skal udsende brev om ukrudtsfjernelse langs egen bolig i 
henhold til husorden 
 
Ellen Marie deltager i kommunalt informationsmøde om udviklingsplan for Bispehaven 
tirsdag 10/9 kl. 16-18.30. Derudover vil Ole Nørgaard Madsen også deltage 
 
 
 
 


