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Afd. 13                                     Referat 
 

Møde: Møde i afdelingsbestyrelsen, d. 26. juni 2012 

Deltagere: Ingrid Thomsen, Carsten Gram, Bjarne Tiede 

Afbud: Thorvald Byriel (Suppleant) 

Næste møde: 25. september 2012 

 

1. Opfølgning på sidste møde. 

 

Vi har modtaget vedligeholdelses-planer, men vi har svært ved at gennemskue/forstå dem. Derfor har 

vi bedt Jens Chr. Raun om at gennemgå dem med os, han har ikke haft mulighed for at deltage i 

mødet i dag, men han deltager på næste møde. 

 

Vi har fået kopi af alle tilladelser til husdyrhold, og får også kopi af de nye. Vi har bedt beboerne om at 

få checket op på deres tilladelser. 

 

Bestyrelsen er tilmeldt kurser, som besluttet på sidste møde. 

 

2. Forretningsorden. 

 

Afdelingsbestyrelsen har gennemgået et forslag til forretningsorden fra Leif Poulsen, og BL. Carsten 

indføjer de ændringer som Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, bl.a. på det foregående møde. Dette 

udkast sendes til de øvrige medlemmer i god tid før næste møde, for en evt. godkendelse. 

 

2. Indkommende punkter. 

 

På afdelingsmødet d. 22. marts, blev der bedt om, at der blev kigget på vinduer og isoleringen på 

Overtoften 2 - 26, der er ikke sket noget fra administrationens side. Bestyrelsen vil nu tage kontakt til 

Administrationen. Carsten har kort kigget på energi-mærket for boligerne, og det lader til, at en 

udskiftning af ruderne til lavenergi-ruder, vil være en god ide. Dette vil bestyrelsen drøfte med Jens 

Chr. på næste møde når vi alligevel drøfter vedligeholdelsesplaner. 

 

 3. Evt. 

 

På Afdelingsmødet, bad bestyrelsen boligselskabets repræsentant i grundejerforeningen for 

Brunbjergparken, om referater fra møder i grundejerforeningen, disse er nu modtaget, og vil i 

fremtiden tilgå afdelingsbestyrelsen. 

 

Bestyrelsen er blevet bedt om informationer til hjemmesiden, som vi vil sende til webmaster. 

 

Der har været en forespørgsel omkring Garage/carport i Brunbjergparken. Bestyrelsen er ikke klar 

over mulighederne, og vil derfor tage dette op men Jens Chr. Raun på næste møde. 


