
 
 

Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 
 

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

19.02.2019 kl. 19.00  
 

 
1. Fremtidige mødedatoer – husk jeres kalendere 

20.3, 11.4, 27.5, 11.6,  Ekstra ordinært afdelingsmøde evt. 6.5. 
 
 

2. Nødebohave-mail-adresser. Brug dem når I skriver til beboerne. 
Det er vigtigt at vi som bestyrelse bruger vores nødebohave mail i kontakten med 
beboerne. 

 
 

3. Beboerhus: udlejning  - oprydning på kontor og i teknikrum / Mia 
Der er blevet sat skabe op på kontoret, og der bliver gjort i orden indenfor den nærmeste 
fremtid. Mia rydder op i samarbejde med ejendomsfunktionærerne. 
Beboerhus: Der er ikke blevet ordenligt gjort rent efter service eftersyn. Der har været 
lidt misforståelse omkring rengøring efter der er kommet ny rengøringsfirma, mht 
tidspunktet for rengøring For eftertiden  bliver der ikke gjort rent umiddelbart efter endt 
udlejning, men umiddelbart inden  ny udlejning. 
Bestyrelsen efterlyser en oversigt over hvornår beboerhuset er udlejet fra boligselskabet, 
så vi ved hvornår vi kan bruge huset til bestyrelsesmøder og temamøder 
Der bliver indkøbt en støvsuger til beboerhuset. 
Den gamle husorden hænger til skue i beboerhuset, den skal skiftes ud med den nye. 
Dette bliver gjort hurtigst muligt. 

 
 

4. Fællesdriften - hvad er ordnet siden sidste møde og hvad mangler stadig / Mia 
Der mangler stadig lidt i indkøb til køkkenet i beboerhuset. Der er købt lidt for mange 
glas, som vil blive sat på kontoret til senere opfyldning. 
Toiletter med vandspare. Fællesdriften har meldt tilbage at vores kloaksystem ikke kan 
klare den mindre mængde skyl og vil forsage flere stoppede kloakker. Vi vil som 
bestyrelse gerne vide mere og spørger fællesdriften om en mere detaljeret redegørelse. 
Vintersaltningen i denne vinter er foreløbig meget tilfredsstillende , da den er blevet  
styret centralt. 

 
 

5. Køkkensagen status / Mia  
Det kører som planlagt. Der er d.d. lavet 46. Og tidsplanen bliver overholdt.  
Ang. kulde i køkkenet ved emhætte. Der bliver afholdt byggemøde på fredag om sagen. 

 
 



 
 

6. Opfølgning på oversaltning Hvad gør vi, nu må den sag have en ende. 
Bestyrelsen henstiller til at de berørte beboere får et gavekort til Plantorama. Mia 
kontakter fællesdriften. 
 
 

7. Legepladsudvalget status / Heidi 
Legepladsudvalget er godt i gang og arbejder videre.  

 
 
8. Hjertestarter-ansøgning status / Heidi 

Heidi har ansøgt d. 1.2.19. fristen er den 1.3.19.  Der er 3 måneder behandlingstid. 
 
 

9. Nabohjælp mødedato / Ove 
Tirsdag  d. 19.3. i beboerhuset kl. 19.30. Ove laver indbydelse og Mia deler dem rundt. 

 
 

10. Kurser i foråret, hvem har tid og lyst  
Vi melder os til de relevante kurser i løbet af foråret. 

 
11. Nødebohave-Nyt  

Tages op næste møde. 
 
 

12. To- Do Liste 
Listen blev gennemgået og tages op løbende på alle fremtidige bestyrelsesmøder 

 
 
13. Punkter til næste møde. 

Privatpolitik på hjemmesiden. 
Nødebohave Nyt 
Information til nye beboere.  
 

 
14. Eventuelt 

                  Privatlivspolitik på hjemmesiden. 
Ove fremlagde skrivelse om cookies og persondata på hjemmesiden. Tages op på næste 
møde. 

 
15. Godkendelse af dagens referat 

 
 
Referent: Charlotte 
Tilstede:  Mia, Heidi, Emilie og Charlotte.  Emilie deltog i de først 7 punkter. 
Ove deltog i dele af mødet i sin status af webmaster. 
 


