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Dagsorden/referat  afdelingsbestyrelsesmøde 

Tirsdag den 12/1 2016. 
kl. 18.30-21 i pavillonen 

 

Fremmødte:Bo S, Carsten, Lisa, Tommy, Helle, Bo A og Erik og Morten 

Afbud: 

 

Punkt Referat Aktion 

1.Valg af ordstyrer 

og referent 

Carsten blev valgt til ordstyre og Helle som referent.  

2. Godkendelse af 

referat nov. 2015 

(bilag) 

 

Referatet blev godkendt  

3 Nyt fra: 

- Formanden 

- Nyt fra udvalg 

- Nyt fra Tommy 

- Nyt fra øvrige 

bestyr.medlemmer 

Saltning blev drøftet og bestyrelsen blev gjort bekendt 

med, at der var klaget til kommunen og snerydningen i 

Frydenhøjparken. Tommy havde talt med Grønt 

Entreprise og gjort dem benkt med problematikken. Der 

skal også saltes i weekender. Tommy oplyste om rotte og 

affaldsproblemer. Han forelagde nogle alternativer til 

vores affaldssortering og der blev besluttet at kigge 

yderligere på problemet. Tommy havde endvidere 

indkøbt nogle nye rottefælder. Problemet med affald gør 

sig især gældende ved sidste p-plads, hvor affaldet til 

tider flyder på jorden. 

Tommy oplyste endvidere, at der var blevet klippet 

hængelåse til lommerummet og materielgården. Tommy 

sørger for den videre sikring af vores ejendomskontor. 

Der blev endvidere gjort opmærksom på, at vi har 

handicapparkeingspladser, som ikke bruges længere – det 

følger Tommy op på. 

 

4. Henvendelser 

fra beboere 

Henvendelse fra Jesper Engell vedr. Bilstik til Elbil (mail 

d. 24/11 2015. Det blev aftalt at imødekomme Jespers 

forslag – og brev til ham blev udfærdiget. Så han selv 

kunne komme med ideer etc. Tommy ville følge op på 

det med Jesper. 

 

5. Parkering- et 

udvalg nedsættes 

til at arbejde videre 

med dette. 

Der blev nedsat et udvalg, som skal optimere vores 

parkeringsforhold i forbindelse med anlæggelse af ny 

asfalt. Udvalget blev Carsten, Bo S meldte sig til dette i 

samråd med Tommy. 

 

6. Lukket punkt   

7.Evt. Til nyhedsbrevet: Vejledning i forbindelse med nye 

postkasser. 

 

 


