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           Referat 
Afdelingsbestyrelsesmøde  

4.3.2020 kl. 19.00 i Beboerhuset 
 
Deltagere: Ove, Ulla, Mia og Emilie 
 
Afbud:       Heidi, Sandra og Anne 

 
1. Nyt fra ”formanden”/ Mia 

PostNord har kontaktet os omkring forslag til etablering af et nyt netværk af pakkebokse – 
Nærboks. Mia tager kontakt til dem for at høre nærmere, samt kontakt til Boligselskabet. 
 

2. Gæsteværelset – møblerne blev leveret onsdag inden mødet, vi pakkede dem ud og stillede 
dem op. Ove hænger de sidste ting op med fredag. Vi lavede et forslag til brev til beboerne 
om udlejning af gæsteværelset og begrænset brug af vaskeriet om natten når gæsteværelset 
er i brug. Det skal lige vendes med Sidsel fra BDK inden print og omdeling. Der mangler 
også en ramme til skilt på døren til vaskeriet og gæsteværelset. Den sørger Yousef for 
kommer op snarest. 
 

3. Fællesdriften – Det går fint. Ron og Kim gør et godt arbejde herude.  Det er en fornøjelse at 
gå rundt i området. Mia laver et udkast til brev til Henrik Bomholt om hvor godt det går nu. 
Ove kontakter Fællesdriften angående de papirautomater til toilet og køkken i Beboerhuset                          
vi har aftalt med Yousef at få opsat. Ligeledes foreslår vi at der males stiplede gule             
streger på kantstenene ved gavlene udfor nr. 1 og nr.2. hvor der ofte holder biler ulovligt 
parkeret.  
 

4. Ny beboer: Ingen nye i perioden 
 

5. Beboerhuset – rengøring – udlejning, vi har stadig problemer med rengøring af Beboerhuset 
og er i dialog med Pernille fra BDK. 
 

6. Årshjul – vi følger punkterne på årshjulet. 
 

7. Punkter til næste møde – planlægning af førmarkvandring og markvandring. Alle går i 
tænkeboks om ting vi skal huske. 

 
8. Eventuelt – Boligselskabets hjemmeside er stadig ikke opdateret selv om vi har rykket for 

det både i oktober 2018 og oktober 2019, vi må rykke igen. 
 

9. Godkendelse af dagens referat.  


