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Indkaldt: Mariann Nørhede (MN), Elsebeth Persson (EP), Per Nielsen (PN), Jørgen Jacobsen (JJ),  

Mads Neergaard Kejser (MNK), Nils Randlev Hundebøl (NRH), 

 

1) Valg af dirigent og referent 

Referent: MNK 

Dirigent: Mariann 

 

2) Godkendelse af Dagsorden 

Godkendt af de fremmødte 

 

3) Evaluering af afdelingsmøde 

Mødet er taget til efterretning. Bestyrelsen arbejder for at alle medlemmer er bedre klædt på. De 

forslag fra mødet som krævede handling er igangsat - og de forslag fra mødet som krævede videre 

undersøgelser/forarbejdning er igangsat videre arbejde – se pkt. 6.  

 

4) Diskussion og vedtagelse af forretningsorden 

Diskuteret og vedtaget i plenum. 

 

5) Konstituering af poster 

For afdelingsbestyrelsen: 

Formand:  Mads Neergaard Kejser (MNK) 

Næstformand: Mariann Nørhede (MN) 

Kasserer:  Elsebeth Persson (EP) 

Menig medlem: Per Nielsen (PN) 

Menig medlem: Jørgen Jacobsen (JJ) 

Suppleant:  Nils Randlev Hundebøl (NRH) 

 

For grundejerlaugene 

Medlem Grundejerlaug:  Mads Neergaard Kejser 

Medlem Grundejerlaug: Jørgen Vædele Hansen 

 

Repræsentant OJBA Repræsentantskab: Nils Randlev Hundebøl (NRH) 

 

6) Arbejdsplan – prioritering og fordeling af projekter 

Punkter til afdelingsmøde feb. 2016: 

a) Cykelreoler 

i) Debat på møde omkring problemstilling 

ii) Debat på møde omkring løsningsforslag 

iii) Udvalg: Mariann 

b) Husnumre  

i) Dialog på møde omkring problemstillingen 

ii) Dialog på møde omkring løsningsmuligheder 

iii) Udarbejdelse af 2 løsningsforslag 

iv) Udvalg: Per, Mads 
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c) Solafskærmning 

i) Dialog på møde omkring problemstillingen 

ii) Udarbejdelse af forslag og debat om løsningsmuligheder 

iii) Udvalg: Alle – kontakt til Lars: Nils 

d) Bearbejdning af Husorden 

i) Udvalg: Alle 

ii) Drøftes på næste møde 

e) Bearbejdning af Udendørs Råderet 

i) Udvalg: Alle 

ii) Drøftes på næste møde 

 

7) Mødeplan 

Fremtidige møder afholdes klokken 19.00 fremfor 19.30 som tidligere. 

Mødekalender udarbejdet med mødedatoer. 

 

8) Fra bestyrelsens medlemmer 

a) Langtidsparkering 

i) Præsentation af problemstilling v. Mariann 

ii) Debat om problemstilling ifht. langtidsparkering med løsnings- og sanktionsmuligheder. 

iii) Bestyrelsen henstiller til at beboerne tænker over om det er hensigtsmæssigt at 

langtidsparkere en bil, som ikke tilhører husstanden i afdelingen – der er jo ikke mange 

parkeringspladser til rådighed. 

 

9) Evt. 

a) Elsebeth har indkaldt og afholdt det første møde med de opstillede frivillige til sommerfest-

udvalget. Det er besluttet at sommerfesten afholdes lørdag d. 13. august 2016. Udvalget arbejder 

videre med tema, planlægning og det praktiske. 

 

Mødet hævet klokken 21.50 af dirigenten Mariann 

 

 

    Dato: 05/10-2015 

    Referent:  Mads Neergaard Kejser 

  

  


