
Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 
 

Formand: Mia Boye Rasmussen nr. 67 
Kasserer: Heidi Sørensen nr. 84 

Bestyrelsesmedlem: Emilie Hjertveed nr. 19 
Bestyrelsesmedlem: Ove Sørensen nr. 118 
Bestyrelsesmedlem: Ulla Hansen nr. 120 

Suppleant: Anne Mortensen nr. 10 
Suppleant: Sandra Rantzau Guttenberg nr. 22 

 
Referat 

Afdelingsbestyrelsesmøde  
Onsdag d. 5.2.2020 kl. 18 - 21 i beboerhuset 

 
Tilstede: Mia, Heidi, Emilie, Ove og Ulla. 
Fraværende: Anne og Sandra. 
 
 

1. Nyt fra formanden/Mia –  
• Vi har været til møde med fællesdriften på Hillerødsholmsalle og tale om de 

udfordringer der har været med manglende vedligeholdelse af de grønne 
områder her i Nødebohave. Samme dag startede der et team fra 
fællesdriften og gik i gang med de grønne områder. Enkelte dage har de 
været op til 12 personer, for at komme i bund med det hele. Derefter har der 
været et opfølgningsmøde for at følge op på opgaverne i forbindelse med 
vedligeholdelsen af de grønne områder. 

• Der har været udfordringer med rengøringen i vaskeriet og i beboerhuset. 
Fællesdriften har derfor været på besigtigelse herude og kontaktet 
rengøringsfirmaet og det skulle nu blive bedre fremadrettet. 

 
2. Gæsteværelset – Status – Der bliver arbejdet på istandsættelse af gæsteværelset. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil stå for indretning af gæsteværelset. Vi 
afventer grønt lys fra fællesdriften om hvornår det kan tages i brug, men vi håber 
det bliver i løbet af en månedstid.   
 

3. Ny beboer i nr. 40 – Velkommen til den nye beboer, som har fået udleveret 
velkomstbrochure og vedligeholdelsesreglement for Nødebohave. 
 

4. Fællesdriften – Der er blevet rokeret på plastcontainerne således, at der er 
kommet flere på den store affaldssorteringsplads nede i starten af Nødebohave. 
Dette er midlertidigt indtil der bliver etableret en affaldsgård ved beboerhuset i løbet 
af foråret. 
 

5. Beboerhuset – Der indhentes tilbud på opsætning af automater til papirs servietter 
i beboerhuset. 



 
6. Årshjul – Udsættes til næste møde 

 
7. Punkter til næste møde 

 
8. Evt.  

 
9. Godkendelse af dagens referat 

Dagens referat er godkendt uden bemærkninger. 


