
Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen, FAB 403, 3.10.2019

Til stede: Günes, Steen, Ove, Lene og Mette

Referent: Mette

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

Vi skal huske at underskrive referaterne inden de sendes til VIBO. Fremover tager vi det forrige
referat med til møde, underskriver og så scanner Steen ind og sender til VIBO.

2. Nyt fra formanden

Der har været møde i organisationsbestyrelsen. Steen sender referat til afdelingsbestyrelsen.

3. Evaluering af afdelingsmødet

Enighed om at det var et rigtig godt møde. Stemningen var god. Meget konstruktivt.

4. Gennemgang af husorden

På forsiden ændres dato for seneste revision.

Pkt. 11. ændres til korrekt information om affald (“Affald fra katte (og andre husdyr) skal
smides i restaffald i molokkerne”)

Pkt. 21. Afsnit to ændres til “Når tøjet er tørt, skal det tages ned. Ellers må næste bruger tage
det ned og lægge det på bordet.”

Pkt. 26. “Reservering af grillpladsen noteres på seddel der hænges på opsiagstavlen i
grillh uset.”

5. Gennemgang af budgetoplæg vedr. boilerrum

Budgetoplægget er gennemgået og der er enighed om at det ser ud som forventet.



6. Evt.

a. Der er endnu ingen der har meldt sig tilfestudvalget. Günes vil gerne være tovholder på
fastelavnsarrangementet, hvis der er andre beboere der har lyst til at være med til planlægning og
afholdelse.

b. Billardkælderen: Nogle beboere har ønsket at blive medlem men har oplevet at blive afvist. Det er
uvist hvor meget liv der er i kælderen/klubben. Steen vil tage fat i kasseren, Allan, ved lejlighed og
høre til status.

c. På baggrund af henvendelse fra beboer der har haft en oplevelse med en ambulance der ikke
vidste hvordan den kunne køre helt frem til de bagerste blokke vil Steen drøfte med Per om der kan
laves et skilt til brand- og redningskøretøjer så de kan finde vej.

d. Udsynet ved udkørslen til p-pladsen ved blok E er ringe pga. høje buske. Günes vil tale med Per
om muligheden for at klippe hækkene lavere.

e. Oves nummer står på den seddel der omhandler trailerudlejning (levn fra tidligere ordning). Steen
taler med Per om atfå lavet det om.
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