
 

 

Referat, uden dagsorden, fra bestyrelsesmøde, afd. 1 , onsdag den 14-12-2022 

 

Kirkebladet er igen foldet og sat i dørhåndtaget på yderdørene i afdelingen. Susanne J har gentagne gange, 

både overfor omdelerne og overfor kirkekontoret påpeget at det må de ikke, omdelerne og kirkekontoret  er 

blevet oplyst om at de kan rekvirere en nøgle fra VM. Rino mener ikke de har bedt om en nøgle men han vil 

tage kontakt til kirkekontoret og aftale nærmere. 

Vi har flere gange observeret at beboere fra afd. 2., primært beboere fra blokken på Præstevangsvej 10-12-

14, henkaster deres affald i vores affaldscontainer, som står ved Præstevangsvej 4. Det kan rigtig nemt 

skyldes uvidenhed og containeren ligger tættere på end deres egen, men der kan potentielt være tale om at 

18 lejemål henkaster deres affald på vores regning, det er mange på årsbasis. Vi er en lille afdeling med 70 

lejemål, så er 18 mange.  

Spørgsmål til driften: 

• Kan man forestille sig en samlet regning på bortskaffelse af affald for både afd. 1 og afd. 2 som deles 

i forhold til lejemålsenheder?  

Vi foreslår at starte dialog op med beboerne i forårsmånederne ang. de grønne områder, vi håber på at der 

kan dannes et par arbejdsgrupper, men det betyder jo at beboerne er interesserede i området og at de vil 

lægge nogle kræfter i arbejdet. 

Opfordringen hænges op på opslagstavlerne sammen med datoer for bestyrelsesmøder i 2023. 

Vi foreslår samtidig at gå i dialog med afd. 2. for måske at kunne lave noget i samarbejde om de grønne 

områder og andre tiltag som vi kan samarbejde om. Susanne J ringer til Mogens efter jul. 

Bestyrelsen har en opfordring til beboerne om at være opmærksom på hinanden og evt. ringe på hvis der 

ikke er set aktivitet i lejligheden i flere dage. Det er set før, at nogle har været syge og haft brug for hjælp, 

der kan vi godt være bedre til at række ud.  

På bestyrelsesmødet til februar skal vi have kigget på et årshjul. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Ref. Susanne J 


