
Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 
 

Formand: Mia Rasmussen, nr. 67.   
Næstformand: Karsten Bille nr. 54, Sekretær: Charlotte Lodberg Madsen nr. 12. 

Kasserer: Heidi Sørensen nr. 84, Bestyrelsesmedlem: Sandra Rantzau Guttenberg nr. 22 
 Suppleanter: Anne Mortensen nr. 10, Emilie Hjertveed nr.19 
 
 

     
Afdelingsbestyrelsesmøde 
1. oktober 2018 kl. 19.00  

 
Tilstede; Mia, Karsten, Heidi, Emilie (til og med punkt 5) og Charlotte. 
Afbud: Anne og Sandra. 
Referent; Charlotte 

 
1. Godkendelse af referater. 

For fremtiden vil vi bestræbe os på at skrive beslutnings referater fra bestyrelsesmøderne. 
Referatet fra dagens møde godkendes inden mødet afsluttes. 
Der arbejdes på at referatet fra afdelingsmødet d. 26.9.18. bliver færdig gjort i løbet af denne uge. 
 

2. Fremtidige mødedatoer. 
22.10.18  møde med Yousef kl. 16.30-17.30. 
12.11.18 bestyrelsesmøde kl. 19.00 (eventuelt, se punkt 3.) 
3.12.18 kl. Bestyrelsesmøde 20.15 
4.1.19 juleafslutning. 
 

3. Tavsheds- og oplysningspligt.  
Pernille og Sidsel fra BDK kommer d.5.11.18. og oplyser om tavsheds-og oplysningspligt. 
Hvis Pernille og Sidsel ikke kan d. 12.11 bibeholder vi d. 5.11. 
Mødet skal bruges til at få afklaring på hvad vi kan/skal/må melde ud og hvornår. 
   

4. Planlægning af næste års afdelingsmøde – retningslinjer. 
Det var dejligt at så mange dukkede op til årets afdelingsmøde.  
Vi vil fremadrettet afholde uformelle beboermøder, hvis behovet opstår.  
1. møde omhandler Nabohjælp. Karsten indkalder. 

 
5. Fællesdriften.  

Hvilke ting skal vi drøfte med Yousef ( Driftsleder for Fællesdriften ) på det møde vi har bedt om 
snarest muligt? 
Mødet ønskes afholdt 22.10.18. 
Ved mødet vil vi gerne give Yousef en rundvisning i Nødebohave, så han selv kan bese skaderne ved 
bl.a. oversaltning, og de ødelagte Rønnebærtræer ved indkørslen til Nødebohave. Ligeledes skal der 
kigges på facaderne i afd. 1. og pergolaerne og hegn i hele afdelingen.  
Samt; 

• Rens af tagrender. 
• Fjernelsen af parabolen i nr. 26. 
• Reetablering af gæsteværelse.  
• Lys hele natten på kontoret ved det tidligere ejendomsmester kontor. Hvorfor? 
• Affaldscontainere. Vi har arbejdet på at få ændret nogle af stationerne, så de kan rumme 

pap, muligvis plastik/jern. Hvor langt er vi og hvor langt er Hillerød kommune med de 
videre planer om affaldssortering? 

• Retningslinjer m.h.t. hvad Jan og Jan kan udføre, hvilke beføjelser har de? 
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• Lokumsaftaler/lighed for alle.  
• Bedre varslinger/informationer.  
• Udlevering af maling så beboerne selv kan male eksempelvis hegn.  
• Beskæring af træer i Nødebohave. (budgetteret i 2018) 
• Information om hvem der er indehaver af de nye vandspare toiletter. 
• Juletræ/grantræ foran fælleshuset. Gerne et permanent. 

 
 
 

6. To Do-liste (Opgaveliste / hængepartier). 
Listen blev gennemgået.  Opdateres når vi er færdig med at gennemgå referatet fra 
afdelingsmødet.  
De forskellige reglementer/ordener tages op, og revideres løbende, i det kommende år. 

 
7. Karsten aflægger regnskab og overdrager kassen til Heidi.  

Karsten og Heidi ordner det indbyrdes og Karsten sender regnskabet til de øvrige bestyrelses 
medlemmer. 
 

8. Punkter til næste møde. 
Udlejning af fælleshus. 
Faste punkter til fremtidige dagsordener. 
 

9. Eventuelt. 
Hjertestarter i Nødebohave.  Er det noget vi vil arbejde på at få i Nødebohave? 
(bilag 1) 

 
10. Godkendelse af dagens mødereferat ( Nyt fast punkt på dagsordenen ). 

Godkendt. 


