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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 29. marts 2011  i  

”Det blå Tårn” 

 

Deltagere: Svend Jensen, Steen Valentin, Erling Skov, Helmer Christensen,  

Arthur Moldt, Lars Bo Lund, Tage Jønch, Jens Chr. Raun ( Ref.) 

 

DAGSORDEN: 

1.  Gennemgang af afdelingens tilstand. 

Der blev foretaget en gennemgang hvor der blev nævnt følgende: 

Gummifuger på gangbroer har ”sluppet” 

Stolper og bræddevæg ved boldbane enkelte dele er defekt 

Der blev konstateret rust på undersiden af gangbro ved nr. 22-32 

Vestvendte facader har frostsprængte mursten 

2.  Opfølgning fra sidst møde. 

Svend Jensen oplyste, at legeplads udgang skal lukkes i. h..t aftale på på 

afdelingsmøde. 

Erling kom med en redegørelse for rottebekæmpelse og oplyste, at firmaet 

havde lovet andre fælder til de store rør. 

Sæbedispenser var blevet monteret i vaskerierne og fungerer. Lars Bo havde et 

ønske om der vil blive lavet en ændring så man kan se displayet når man sidder 

i kørestol. 

3.  De første 3 måneder som del af Aabenraa Almene Boligselskab 

Svend Jensen udtrykte frustration over de første 3 måneder og mente der var 

ting som skulle ændres/ forbedres. 

      4.   Udskiftning af gammel køkken ved fraflytning. 

Der blev udtrykt ønske om en model for udskiftning af gamle køkkener ved 

fraflytninger. Der blev aftalt, at undersøge hvor mange gamle køkkener der var 

tilbage og hvordan det kan finansieres.  
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      5.   Skal You see bevares som udbyder af antenne. 

Der var ikke stemning for, at vælge en anden udbyder. Skal der ske ændringer        

skal det tages med til afdelingsmødet som et forslag.                           

       6.  Oplæg vedr. sammenlægning af afd. 40 og  41 

            Der var en positiv stemning for en sammenlægning af afdelingerne 

        7.  Flytning af afdelingsmøde fra september til marts. 

              Der blev besluttet, at arbejde for, at flytte afdelingsmødet til foråret. 

8.  Skal der afholdes ekstraordinær afd. møde vedr. fremrykning af  

asfaltarbejde  og evt. sammenlægning med afd. 41.                                    

Der blev besluttet, at indhente priser på nyt asfalt og på eventuel renovering af 

det gamle. Derefter skulle det undersøges hvordan en finansiering kan laves. 

Eventuel ekstraordinært møde aftales senere.          

          9.  Skiltning vedr. parkering og skilt med Kirsebærhaven Boligselskab.                       

        Det er beslutte, at afvente med ændring af skilte. Dog fjernes det store træskilt  

       10. Nye regler vedr. udlejning af gæstebolig/gildesal.  

                Afventer eventuel sammenlægning 

          11. Nye tiltag 

                Der var ikke yderlige tiltag 

          12. Eventuelt  

 Erling oplyste, at der er kommet nye regler for el-tavler og der skulle laves 

nogle ændringer på tavlerne i kælderen.  

Derudover var der spørgsmål om ”private hjemmehjælpere” må vaske på 

samme tidspunkt som kommunale hjemmehjælper. Det blev oplyst, at det må 

de. 

 

 

 

Formand Svend Jensen, den 30.marts 2011. 
  

  


