
Mødereferat: Afdelingsbestyrelsesmøde 
Afd.: 14 
Dato: 03.04.12 
Deltagere: Lene (formand), Lars, Børge, Dorrit, Kira og Hans 
Fraværende: ingen 
 

Indkomne forslag: 

 

1) Flere dage, hvor vaskeriet er åbent i påsken? Udvidelse af åbningstider tages op på førstkommende 

beboermøde. 

 

2) En grill-plads på græsarealet, fx bag skibet. Bestyrelsen er positivt stemt. 

 

De gamle køleskabe er alt for dyre for beboerne. Eksempelvis sparede Børge ca. 1200 kr. på årsbasis ved 

udskiftning til et nyt. 

 

3) Udskiftning af de ældste køleskabe? Kan boligselskabet yde tilskud hvis folk selv køber? Kontoret 

må oplyse hvor meget. 

 

4) Udskiftning af de ældste toiletter til dobbeltskyl? Problem: kloakker, der ikke er dimensionerede til 

enkeltskyl. 

 

5) Hvad sker der med den aftalte legepladsfornyelse? Vi taler med nr. 13 - Kochsvej, som vi tidligere 

har gjort. Firmaet  Indu kan levere - med reklamer. 

Et andet alternativ kunne måske være produktionsskolen (Skovskolen i Nøddebo)- kan de komme 

med et forslag? 

 

6) Der er ikke gjort noget ved  legepladsen ved vaskeriet. Sikkerheden er ikke i orden. Sandkassen 

bruges  jævnligt, og bør omgives af en bræmme af sand som faldunderlag. Gyngehestene skal også 

omgives af en bræmme af sand. 

 

7) Nye net i målene på græsarealet? Målene skal ud på græsplænen - og med net. Jo før jo bedre. 

 

8) Oprydning i cykler der ikke bruges?  Den årlige cykeloprydning bør rydde op i rodet. Fx kunne 

cyklerne forsynes med et mærkat, der skal fjernes, hvis ikke cyklen skal smides ud. Beboere 

orienteres ved opslag  i opgange. 

 

Der er blevet spurgt til hvorfor beplantningen på græsarealerne er fjernet. Dan har forklaret, at rødderne 

simpelthen var rådne, men at der vil blive plantet nyt.  

 

9) Vi hører Dan, hvornår og hvad der skal plantes? Dan er allerede begyndt at plante nyt.  

 

10) Fra Dan, forslag: juletræer over garager placeres i stedet i jorden ved indkørsel. Det er OK set med 

bestyrelsens øjne 

 

Problem med hærværk i området, op til weekenden - diskoteket i bowlinghallen giver meget trafik af unge. 

Ridser i lakken på to biler. Politi aktive i området. Problemet er dog ældre end diskoteket. Hvis problemet 

fortsætter må politiet tage affære. 

 

Referat ved Børge 


