
 
 

Afdelingsbestyrelsen Nødebohave 
 

Formand: Mia Rasmussen, nr. 67.   
Bestyrelsesmedlem: Ove Sørensen nr.118, Bestyrelsesmedlem: Ulla Hansen nr.120, 

Kasserer: Heidi Sørensen nr. 84, Bestyrelsesmedlem: Emilie Hjertveed  nr.19, 
Suppleanter: Sandra Guttenberg og Anne Mortensen 

       
 

Referat 
Afdelingsbestyrelsesmøde   

16.10.2020 kl. 10.00 i Beboerhuset 
 

 
Deltagere:   Mia, Ove, Ulla og Heidi. 
 
Afbud: Sandra og Anne 
 
Referent: Mia 

 
 

 
1. Aftale kommende mødedatoer: 16.11.,8.12., 5.1.kl.17 ! med spisning, 10.2.,10.3., 13.4., 5.5., 

9.6.,25.8., 31.8.,16.9. mødetidspunkt kl.19.00, Afd.møde onsdag d.29.9. 
 

2. Gennemgå referatet fra afdelingsmødet 
 

3. Registrering af ting fra Afdelingsmødet vi skal arbejde videre med samt registrering af andre 
sager der skal arbejdes med i det kommende år: 
 

Gule Stribe ved nr.2 forlænges helt hen til P-pladsen 
Opstilling af Nærboks – Sidsel BDK 
Opfølgning på reetablering efter fibernet, både fortov/veje samt i enkelte beboeres haver. 
Bord/bænkesæt beboerønske: 6/8-kantet uden ryglæn og på hjul, hvad koster det i forhold til 
de nuværende. Og findes de? Vi mangler jo at få de 2 aftalte sæt i 2020. 
Bredere p-pladser til kassevogne fx foran ældreboligerne. 
Bredere p-plads ved nr.45 (1/2 plads) i forbindelse med etablering af de 6 nye p-pladser. 
Træer ved p-pladsen nr.2-48. Sygdom ? evt fældning/genplantning – økonomi - evt forslag 
til afdelingsmødet 2021. Budget 2022. 
Ændringsforslag husorden til afd.møde 2021 – ændret brug af vaskeriet i forbindelse med 
udlejning af gæsteværelset. Lukket 0.00-6.00 
Nøgleboks med kodning til gæsteværelset – undersøge pris og kvalitet. 
Isolering af lofter – er den god nok.  Fokus på energirenovering. 
Brev til beboerne om bedre affaldssortering og økonomi. 
Maling af affaldsgårde i 2021. 
Udvendig maling af facaderi  2021 
Udvendig maling af pergolaer og hegn i 2021 
Gulvene i beboerhuset – omlakering? Status ? 
Juletræstænding 2020 eller først i 2021 ? 



 
 

 
 

4. Nye beboere: Nødebohave nr.102 og 122. 
 

5. Opdatering af Velkomstbrochure, aftale om antal print af Husorden, Husorden for 
Beboerhuset, Velkomstbrochure og Vedligeholdelsesreglementet. 

 
6. Eventuelt,  

 
7. Godkendelse af dagens referat 

 
 
 
  

 


