
 
 

Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 
 

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

Kasserer: Heidi Sørensen nr. 84, Bestyrelsesmedlem: Emilie Jessen nr.19 
       
 

   Dagsorden 
Afdelingsbestyrelsesmøde  

16.01.2019 kl. 19.00 i fælleshuset 
 
 

Tilstede: Mia, Emilie og Charlotte. Ligeledes var Ove i sin egenskab af webmaster tilstede under 
dele af mødet. 
Afbud fra Karsten og Heidi. 
Referent; Charlotte 

 
 

1. Ændringer i bestyrelsen. 
Sandra og Anne har trukket sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning af personlige 
årsager. Karsten Bille har orlov indtil videre. 

 
 

2. Fremtidige mødedatoer – husk jeres kalendere 
Næste møde afholdes enten d. 19. eller d. 21. Februar. 

 
 

3. Nødebohave-mail-adresser opsætning. 
Ove underviste bestyrelsen i mail og hjemmeside. 
 
 

4. Beboerhus udlejning 
Fællesdriften overtager udlejningen pr. d.d.  Sender nye kontrakter ud til alle dem der 
allerede har booket en dato. Fællesdriften har sendt en skrivelse med forslag til ordlyd på 
hjemmesiden.  For eftertiden kan udefrakommende ikke leje Beboerhuset, kun 
afdelingens beboere. Dette var en betingelse for at fællesdriften ville overtage opgaven. 
Nøglen til Beboerhuset skal for eftertiden hentes på fællesdriften kontor på 
Hillerødholms Alle, Hillerød, i deres åbningstid. Skal afleveres samme sted. 
Prisen på udlejningen er uændret. Bliver for eftertiden betalt sammen med huslejen. 

 
 

5. Fællesdriften - hvad er ordnet siden sidste møde og hvad mangler stadig. 
-Vigtige telefon numre er blevet omdelt i hele Nødebohave.   
-Træerne i Nødebohave er blevet beskåret voldsomt. Emilie kontakter fællesdriften og 
hører hvorfor. 
-Det lille køleskab i det lille køkken i beboerhuset er blevet skiftet. 
-Der er sat et køle- fryseskab samt komfur, i depot hvis der er brug for udskiftning. 
-Reetablering af gæsteværelset. P.t. afventes et svar fra kommune og Brandmyndigheden 
om lovligheden af et sådan tilbud. Samt der skal findes plads til det der er i rummet. 



 
 

-Der arbejdes videre med spare toiletter. Så vidt vides er der kun skiftet 3 toiletter med 
sparefunktion i hele Nødebohave i 2018.  Vi har bedt Fællesdriften om at undersøge 
kloaksystemet inden vi arbejder videre med hvilke toiletter vi kan bruge. 
-Nøglen/cylinderen til beboerhuset skal også skiftet i den nærmeste fremtid. 

 
 

6. Køkkensagen status. 
Mia informerer om forløbet. Det kører efter planen uden forsinkelser.  

 
7. Opfølgning på oversaltning 

Oversaltning. Vi har bedt boligselskabet om en oversigt over hvilke beboere der har 
klaget skriftligt over ødelagte forhaver. Men vi har endnu ikke fået svar. 

 
8. Legepladsudvalget status på opstart 

Udskydes da Heidi ikke var tilstede. 
 

9. Nabohjælp mødedato 
Mødet bliver afholdt som et Temamøde for alle beboere der er interesseret.  
Vi har brug for en power point, til mødet. Vi undersøger om boligselskabet ligger inde 
med en videoprojektor. 
Vi forsøger at finde en dato i uge 8-9. Indkaldelse følger. 

 
10. Kurser i foråret, hvem har tid og lyst. 

Charlotte sender oversigt over kurserne i første halvår, til resten af bestyrelsen. 
 

11. Nødebohave-Nyt 
Er stadig på tegnebrættet. Indtil da henvises til hjemmesiden. 

 
12. To- Do Liste 

Tages op næste gang. 
 
13. Punkter til næste møde 

Legepladsudvalget status på opstart 
                  To-do liste. 

 
14. Eventuelt 

Er der enkelte beboere der har haft kontakt med Karsten ang. informationer, bedes de 
rette ny henvendelse til bestyrelsen i postkassen ved vaskeriet eller via mail. 

 
15. Godkendelse af dagens referat 

Godkendt 


