
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 82 og 83 den 12. maj 

2014  

Tilstede: Lis, Jette, Ruth, Alice og Aase. 

Mødet afholdes hos Aase 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde. 

 Godkendt. 

Pkt. 3 Siden sidst. 

Ved den årlige markvandring blev det besluttet, at Rosenbedet ved Afdeling 82 

ønskes nedlagt. Dette er allerede sket. 

Endvidere blev det besluttet at vores inspektør Lars Bertelsen skulle underdsøge, 

hvad prisen for at få sået græs i græsplænen i stedet for den bare plet, hvor 

faldunderlaget er/kontra få lagt fliser ipå stedet. 

Vores kloak har endnu en gang været i stykker, og Stefan Knudsen har været der og 

udbedret skaden. 

De nyopsatte låger lukker ikke rigtigt. Vi anmoder om, at det bringes i orden. 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at det skulle ryddes op i cykelskuret, 

dette er allerede sket. 

Huset ved busholdepladsen skal renoveres.  

Der er besluttet at fælde et træ mellem Moselunden og Skanseparken efter ønske fra 

1 beboer. 

Pkt. 4 Nyt fra Hovedbestyrelsen. 

 Hovedbestyrelsen skal på studietur til Barcelona. Vi skal se på forskellige former for 
 Socialt byggeri dernede, samt alternativ energi. 

Licitationen til byggeriet i Gl. Rye blev afholdt den 8. april 2014. Det blev et godt 
resultat med ca. 1.6 mill. under budgettet. Byggeriet forventes at state op omkring 1. 
juni  2014 med forventet indflytning sommeren 2015. 

 

Pkt. 5 Budgettal. 

Vi kan stadig ikke komme ind i programmet til afdelingens budget. Jane Grøn Nielsen 

har sendt os et budget med posten. Der var ingen kommentarer til budgettet. 

 

 



Pkt. 6 Jubilæums/sommerkomsammen den 5. juni 2014.05.22 

 Afdelingsbestyrelsen vil lave en indbydelse og sende ud til beboerne. 

Pkt. 7 Vedr. overtrædelse af husordensreglementet. 

Såfremt der sker en overtrædelse af husordensreglement, vil vi anmode 

administrationen om, at sagen bringes i orden. 

Vi beslutter endvidere, at gennemgå husordensreglementet, så det kan blive ført  

ajour.  

Pkt 8 Eventuelt. 

 Der er ingenting til eventuelt. 

  Aase Jensen 

   Referent. 

 

Næste møde den 17. juni  2014 kl. 19.00 hos Alice . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 


