
Referat afd. Bestyrelsesmøde d. 22.08.11 

 
Tilstede: Marie Philipsen, Johnny Jensen, Birthe Hansen, Heidi Callesen Jessen, 

Martin Sørensen, Karina H. Hansen 

 

Afbud: Anne Marie Andersen 

 

Pkt. 1. Skillevæg mellem garager på Nørregade. 

 Dette diskuteres, og man bliver enige om at der ikke er plads til at sætte 

 en skillevæg op, da garagerne vil blive for smalle. 

 Der bliver diskuteret om der skal være en form for kontrol med garagerne, 

 hvilket vil blive svært. 

 Bestyrelsen bliver enige om at lejer skal have en skriftlig advarsel hvis 

 Garagen ikke bliver brugt korrekt. 

Birthe udfærdiger sammen med kontoret en seddel med regler for leje af 

garager og henstilling til korrekt brug af disse. 

 

Pkt. 2. Hæk ved Egevænget 58 + foran P-plads. 

 Bestyrelsen beslutter, at der plantes Liguster hæk v. Egevænget 58. 

Ved P-plads ved Egevænget 56 og 58 er buskene gået ud, hvorfor der 

besluttes at dette skal ryddes, og der i stedet skal såes græs.  

 

Pkt. 3. Siden sidst. 

 Birthe orienterer om det nye kontor i Aabenraa. 

 Anne Marie har bedt om, at følgende bliver nævnt: 

 Fugning på Nørregade, der er rykket for dette. 

 De nye døre og vinduer på Nørregade skal justeres, der rykkes for dette. 

Forstærkning af dørene på udhusene på Nørregade, Birthe undersøger om 

der er penge til dette på nuværende tidspunkt. 

 

Der er d. 5. november fælleskursus for bestyrelser og afd. Bestyrelser, det 

blev besluttet at Birthe, Heidi, Martin og Karina tager med på dette 

kursus. 

 

Halvårsregnskabet er kommet, dette viser på nuværende et underskud. 

 

Pkt. 4. Evt. 

Birthe henstiller til, at når man ved sidste møde har besluttet en dato så 

holder man sig til denne dato, da det er svært at få alle samlet indenfor en 

kort frist. 

 



Hvepsebo på gavlen ved Nørregade 46 skal fjernes. Birthe ringer på 

kontoret. 

 

Den fælles garage på Nørregade er ikke længere aflåst, og bliver jævnligt 

brugt af en beboer til en scooter. 

Anne Marie oplyser, at låsen er væk, og der bliver købt en ny. 

 

Sandkassen v. flagstangen på Nørregade bliver fjernet, ligeledes buskene 

så der kun vil være græs. 

 

Opvaskemaskinen i beboerhuset har igen været i stykker, denne er lavet 

igen. 

Der skal holdes øje med, at den ikke begynder at lække vand igen. 

 

 

 

Næste møde: 7. nov. Kl. 19.00 – endnu ikke bestemt hvorhenne. 


