
 

 

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. 19.8.2020 kl. 19 i beboerhuset 

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

1. Nyt fra formanden/Mia – Der er nogle beboere, der har spurgt om de må lave et 
sensommerarrangement i bebyggelsen og bestyrelsen er positiv og vil gerne 
bidrage med et beløb til arrangementet. Måske vil de også arrangere 
juletræstænding til november/december.  
Der er udfordringer med P pladserne i Nødebohave, især i starten af Nødebohave 
2-48, og specielt her nu hvor der foregår gravearbejde. Vi henstiller til at man 
udviser hensyn og respekterer eventuelle invalideskilte. 
 

2. Afdelingsmøde/planlægning – På valg – Heidi er villig til genvalg, Anne og 
Sandra er villig til genvalg. Emilie stiller ikke op igen.  
 
Udlejningspriser/Beboerhuset: Beboerhus: Lille del kan lejes på hverdage man – 
tors om eftermiddagen for kr. 300,-. Man skal selv rengøre den lille del, feje, 
støvsuge, vaske gulv, ordne toiletter. Der skal indkøbes moppe/spand samt de 
rengøringsmidler, som det nye gulv kan tåle at blive vasket med. Der ændres til kr. 
1.250,- uanset om det er lille del, stor del eller hele huset. Vi udarbejder en forslag 
til afdelingsmødet der desuden indebærer en ændring til husorden for beboerhuset. 
 

• Beboeren skal være tilstede under hele arrangementet/festen og er ansvarlig for, at 
ordensregler overholdes. 

. 
 

3. Nærboks: Placering ved kontoret op ad væggen, til venstre for døren til kontoret. 
Sidsel udformer forslaget. 
 



4. Husorden: Afventer svar fra Sidsel.  
 

5. Lena Andersen/Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Annemette fra nr. 57 vil gerne 
tage referat og Lena Andersen vil gerne være dirigent på afdelingsmødet d. 29.9. 
Derudover skal vælges en suppleant til Organisationsbestyrelsen på 
afdelingsmødet. 
 

6. Kurser BDK i efteråret: Bestyrelsen havde tilmeldt sig kurser. Men pga. corona er 
forårets kurser rykket til efteråret. 
 

7. Fællesdriften – Udsættes til næste møde  
 

8. Nye beboere – Der er kommet ny beboer i nr. 124 – Velkommen. 
 

9.  Årshjul – Udsættes til næste møde 
 

10. Punkter til næste møde 
 

11. Evt.  
 

12. Godkendelse af dagens referat 
Dagens referat er godkendt uden bemærkninger. 
 
 

 


