
 
 

Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 
 

Formand: Mia Rasmussen, nr. 67.   
 Sekretær: Charlotte Lodberg Madsen nr. 12. 

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

Referat  bestyrelsesmøde 
Mandag d.27.05.2019 kl. 19.00 i Beboerhuset 

 
Tilstede: Mia, Heidi og Charlotte. Afbud Emilie. 
Ove deltog i enkelte punkter i sin rolle som Webmaster. 
 

 
1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært afdelingsmøde. Mia sørger for at få det printet 

og omdelt. 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden. 
Karsten har trukket sig fra både Bestyrelsen og Organisationsbestyrelsen af personlige 
årsager.  Vores hjemmeside overdrages derfor til Ove (Webmaster) 
Tidligere Formand/medlem af bestyrelsen Kim Petersen er afgået ved døden. 
Bisættelsen har fundet sted. 
Mia har været på kursus i ”Indledning til Afdelingsbestyrelsens arbejde”. 
 

 
3. Fællesdriften: Oversaltning afgørelse fra BDK – Planer for grønne områder – Kloak / 

toiletter – flere skilte om hunde på grønne arealer. 
 
Vedrørende erstatningssagerne efter oversaltningen, så er disse ved at være på plads. De 
implicerede bliver personligt kontaktet. 
 
Mia har været i kontakt med fællesdriften i forbindelse med nogle hængepartier. Bl.a. 
utilfredshed med rengøring af Beboerhuset og fælles vaskeriet. Bestyrelsen holder i løbet 
af sommeren et møde med fællesdriften og det nye rengøringsfirma der har fået 
opgaven, mht. rengøring af Beboerhuset og vaskeriet. 
Græssåning efter oversaltningen kommer til at foregå over sommeren.   
Der plantes forårsløg i græsarealet ved fælleshuset. Dette for at forskønne omgivelserne. 
Kan udvides til flere arealer hvis vi ønsker det. (kan gøres indenfor budgettet). 
Der plantes et grantræ ved Fælleshuset der hvor der blev fældet et træ. Der kan så 
komme lys i til vinter. 
Rønnebærtræerne i indkørslen til Nødebohave, udskiftes i løbet af dette år. (Er ligeledes 
i dette års budget). 
Der er bestilt flere skilte med Hund i snor-Lort i pose, til de indgange til Nødebohave 
hvor der endnu ikke er sat et op. 
Charlotte skriver til Yousef ang. toiletter og kloakering. 

 
4. Køkkenudskiftningen status / Mia 

Der mangler d.d. kun at blive færdiggjort 3 køkkener. 



 
 

 
5. Nødebohave-Nyt  

Der er status quo på dette punkt. 
 
6. To- Do Liste 
 
7. Punkter til næste møde 

 
Hjertestarter. 
Regnskab 
Velkomstfolder til nye beboere. 
Vedligeholdelsesreglement. Gennemlæses og evt. rettelser/tilføjelser. 
Fremtidig samarbejdsaftale med fællesdriften? 
Legepladsen Status. 

 
8. Eventuelt 
 
9. Godkendelse af dagens referat. 

Referatet kunne ikke godkendes da referatet først skulle skrives ind. 
 
Referent Charlotte 


