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Afdelingsbestyrelsesmøde  

onsdag den 06-06-2012  kl. 19.00   Mødested: Det Blå Tårn  

 

 

1. Dagsorden Referat Aktion 

 Gennemgang af afdelingens 

Tilstand (rundgang med Jørgen 

og garanter.) 

 

Afdelingerne blev gennemgået. 

(Se Notat) 
Jørgen 

afdelingsbestyrelse 

 

2. Opfølgning fra sidst Der var ikke noget under dette punkt  

3. Ny forretningsorden for 

afdelingsbestyrelsen. 

Bestyrelsen blev bedt om at 

gennemlæse udkast til ny 

forretningsorden og komme med 

eventuelt rettelser til den til næste 

møde 

afdelingsbestyrelsen 

4. Nyt fra kontoret (forskellige 

orienteringsbreve fra kontoret. 

(se også lukket punkt) 

Der blev oplyst at Åab er i gang med 

en tilfredshedsundersøgelse i første 

omgang for fraflytter. Der har siden 

sidst bestyrelsesmøder været 5 

fraflytninger. Der har været en del 

klager over støj fra andre beboer… 

 

5. Forsættelse af arbejde med ny 

husorden 

Udsat til næste møde  

6 Vedligeholdelsesprojekter i 

afdelingen. 

Se nota for rundgang  

    

    

 Næste møde dato og emner 22-08-2012 kl. 19.00  

 Eventuelt   
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Notater til rundgang i afd. 40 + 41 
 
 
 
 
 
 

Afd. 41 Rugkobbel. 
 

 

Legeplads indstilles til nedlæggelse. 

Oprydning ved carporte (er sat i gang) 

Bænke efterses og males. 

Mos på tag ved udhuse / døre repareres og males 

 
(Viceværterne sprøjter udhus tagene med algefjerner for mos) 

Græsareal ved eng efter sås. 

 
 
 

Afd.40 Kallemosen 
 

 

Legeplads synes og lukkes og der laves en ny plan for hele området. 

Forslag vil blive fremlagt ved næste afdelingsmøde. 

(Buske på indersiden af hækken fjernes og vildskud i hækken fjernes) 

 
Stolper ved boldbane efterses og repareres. 

 

 
 
 
 

Jørgen gennem går afd. 40 - 41for udvendige malerarbejde så der 

 
Kan laves udbudsmateriale til malerne, så det kan blive sat i gang i sommer. 

 


