
Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 

Formand: Solvejg Seindal, Nødebohave 75. Tlf. 20953286 
Næstformand: Mia Rasmussen, nr. 67. Kasserer: Karsten Bille, nr. 54. 

Sekretær: Charlotte Lodberg Madsen, nr. 12. Bestyrelsesmedlem: Sandra Guttenberg, nr. 22. 
Suppleant: Anne Mortensen, nr. 10. 

 
Noedebohave@gmail.com 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet 

torsdag den 7. juni kl. 19: 

 

1.  Formanden 
 Forretningsorden vedr. Referat 
Markvandring. 
Referat. Rettelser/kommentarer sendes til sekretæren, på de enkelte punkter. Sekretæren retter 
til, sender det rundt og sender det til Boligkontoret ved endelig godkendelse af bestyrelsen. 
Bestyrelsen udøver kun sin virksomhed ved møderne. 
Markvandring bliver d. 21. 6. 18. Kl. 17.30. Solvejg skriver en mail til Kim Svarre med cc til Jan 
Byskov. 

  
2.  Status på køkkener v/Mia 

Grundet forskellige uforudsete hændelser, er vi nødsaget til at udvide fristen til færdiggørelse af 
køkkenerne til slut juni 2019.  
Licitationen slutter d. 14.6.18. 

 
3. Legepladser/legepladsudvalg 

Vi har fået enkelte henvendelser. Vender tilbage med mere på et senere tidspunkt. 
 
 

4. Fælleshuset, udlejning pt. + opgaver pålagt ifbm. seneste afdelingsmøde. 
Der er mange uløste problematikker omkring udlejning af fælleshus og andre opgaver i 
Nødebohave. Hvem står for hvad?  Bestyrelsen forsøger at finde rede i disse nye opgaver. 
Sedler til ophæng i fælleshuset ang. boldspil og vis hensyn. Der er lavet opslag som lamineres og 
hænges op. 
Udlejning af festhuset til folk udefra. Der kan kun udlejes til folk udefra et halv år frem i tiden. 

 
        

5. Skader på haver ifbm. oversaltning i vinteren. 
Bestyrelsen opfordrer de enkelte beboere, til at sende en klage/skrivelse til hovedkontoret på 
boligkontoret Nordsjælland, hvis man har oplevet at beplantningen i ens forhave er gået ud i løbet 
af vinteren grundet saltningen.  



Vi har som bestyrelse forstået, at vi ville have fået besked mht saltning i Nødebohave i fremtiden 
fra hovedkontoret. Dette er dog endnu ikke sket. Vi afventer 

 
6. Opfølgningslisten 

Råderetskataloget tages op på mødet med Kim Svarre d. 21.6.18 
 
 

7. Eventuelt 
Fællesdrift. Vi mangler information fra boligkontoret. Evt en telefonliste med de vigtige numre til 
fremtidige samarbejdsaftaler mht service. 
Akut numre. Som skal omdeles til alle husstande. 
Tages op næste gang. 

 
 

8. Næste møder 
21.6.18 Markvandring og efterfølgende bestyrelses møde. 
22.6.18  Sommerafslutning for bestyrelsen 

 
 
        Referent Charlotte Lodberg Madsen 
        

 
        
Mødet sluttede kl. 21.30. 
 
                

 

 

 

 

 


