
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 2.5.2019, afd. 403, FAB 
Dagsorden 

1. Gennemgang af dagsorden 
2. Nyt fra formanden – herunder tilbagemelding fra generalforsamling 24.4.2019. 
3. Opsamling fra sidste møde: Brud på fjernvarmeledning: Der har været brud på 

fjernvarmeledningen ved fodboldbanen. Pga. rørenes alder er der risiko for flere brud i de 
kommende år. Først i år 2023 er der planlagt udskiftning af rørene men da vi i 2023 
alligevel vil skulle låne pengene, skal det besluttes om vi i stedet vil fremskynde 
udskiftningen. Det besluttes at Steen beder VIBO om oversigt over projektets omfang og 
økonomi inden der tages endelig stilling. 

4. 4. Status på bogkælderen 
5. 5. P-pladsprojekt – er der kommet forslag fra ingeniøren? 
6. 6. Evt. 

 
 
Referat 

1. Der var intet til evt. 
2. Nyt fra formanden: 

2a. Tilbagemelding fra generalforsamling 24.4.2019: Günes er valgt som suppleant. Ove og Steen fortsætter 
som medlemmer af bestyrelsen.  
2b. Der er stadig udfordringer med at nogle (udefrakommende) hopper over hegnet ind til grillpladsen og 
opholder sig der om aftenen om natten. Der er mistanke om at der handles stoffer.  Der er enighed om at 
opfordre beboere der konstaterer ubudne gæster til at kontakte politiet på 114.  
2c. Det har været lidt uklart om det på afdelingsmødet i 2018 blev vedtaget at opsætte vejbom. Fordi der i 
2018 ikke fremgik pris kan arbejdet ikke igangsættes. Det besluttes at Per indhenter tilbud hvorefter 
forslaget gøres klar til enten ekstraordinært eller det ordinære afdelingsmøde. 
2d. Vedr. flytning af container: Der er lidt penge på kontoen og det aftales at Per indkøber fliser til at lægge 
foran. Der er enighed om at  bestyrelsen opfordrer de beboere der har store arbejdsbiler til at parkere der 
hvor containeren tidligere var placeret idet bilerne så vil være til mindst mulig gene. 

2e. Enighed om at beboerne oplyses nærmere om hvor de finder referater fra afholdte møder i både 
bestyrelse og afdelingsbestyrelse. PÅ kommende møde drøftes om informationen skal gives på 
afdelingsmøde eller via brev/opslag. 
3. Fjernvarmerør: Der er endnu ikke modtaget oplysninger fra VIBO vedr. økonomi - Steen siger til når det 
kommer.  
4. Bogkælder: Der er endnu ikke opsat ny dør og saltolås - det afventes. 
5. P-plads-projekt: Der er mod forventning ikke modtaget forslag fra ingeniøren endnu. Steen siger til når 
det er modtaget. 
6. Evt: Beboermappen: Det besluttes at vinduesvejledning indskrives i mappen. Günes vil hjælpe med at 
tage et godt billede af børn og voksne på legepladsen en dag hvor solen skinner således at det kan blive 
forsidebillede på mappen.  

 


