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Preben Mac 

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 20. oktober 2020

På mødet deltog:
Torben Andersen (TAN), Birthe Rasmussen (BIR), Michael Tang Pedersen (MTP), Birgit 
Borre (BBO), Gitte Winther (GIW), Henrik Hansen (HHA), Allan Olsson (ASO), Jens 
Basballe (JEB) og Preben Mac (MAC).

Afbud fra:
-

Møder i 2020:

Styregruppemøde Torsdag 22. oktober 16.00
Best.middag Lørdag 24. oktober 17.00
Afdelingsmøde Tirsdag 3. november 18.30
Bestyrelsesmøde Tirsdag 3. november Efter afd. mødet
Bestyrelsesmøde Tirsdag 17. november 17.00
LAB rep.møde Torsdag 3. december 17.00
Bestyrelsesmøde Tirsdag 15. december 17.00

Dagsorden.
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Diverse småsager.
4. Godkendelse af referat af møde den 22. september 2020.
5. Opfølgning på referat fra møde den 22. september 2020.
6. Nyt fra ejendomslederen.
7. Helhedsplanen, 1 års gennemgang, seneste nyt mv.
8. Nyt fra udvalgene: affaldsudvalg, solcelleudvalg, ordensreglementudvalg, 

udvendige blomsterkummeudvalg, indvendig blomsterkummeudvalg/indgangsparti-
udvalg, vaskeriudvalg og nyttehaveudvalg.

9. Afdelingsmøde den 3. november 2020, beretning, forslag, valg til bestyrelsen, 
lokaler, referent, mad mv. På valg er Mac, TAN, BIR og GWI.

10.Meddelelser fra formanden.
11.Henvendelse fra beboerne.
12. Indgående og udgående post.
13. Indkomne forslag.
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14.Eventuelt.

Ad. 1
Mac blev valgt som referent.

Ad. 2
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3
Intet.

Ad. 4
Referat fra møde den 22. september 2020 blev godkendt.

Ad. 5
Referatet blev gennemgået:

Mac har undersøgt, om der er et coronaproblem med brug af bogreolen ved vaskeriet og 
ugeblade i vaskeriet. Det vurderes ikke at være et problem.

Leverandøren af skråvinduer på reposer vil være færdig med at udbedre alle fejl og 
mangler i morgen.

Formandsskabet har holdt møde med beboer om alternativ tv-udbyder, og der arbejdes 
videre med sagen.

Der kommer affaldsspande op ved indgangen mod øst, når kældertrapperne er blevet 
renoveret.

Der lægges fliser på stien fra legepladsen til p-pladserne ved 257. Udføres sammen med 
kantstensarbejdet.

En p-plads ved Rosenhaven er optegnet. 

Kantsten mellem bede og chaussesten på kørevejen mod vest etableres i indeværende 
budgetår. Arbejdet starter senere på året.

MTP har rettet henvendelse til Banedanmark om oprydning på skinnearealet langs 
Kirkestien og beskæring af træer ind over vores areal. Afventer svar fra Banedanmark.

Ordensreglement er opsat i vaskeriet.

Der indkøbes et insekthotel til Rosenhaven.

Ad. 6
Der gennemføres oprydning af cykel og barnevogn mv. den 4. november 2020.
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De udendørs affaldsspande bør udskiftes, da fugle spreder affaldet. ASO kommer med 
forslag til nye affaldsspande.

Der er kommet henvendelse om etablering af egen el-ladestander. Bestyrelsen ønsker 
stadig at afvente den forestående lovgivning på området og vejledning fra DAB.

Ad.7 
Dagsordenen til styregruppemødet den 22. oktober 2020, hvor 1 årsgennemgangen 
behandles, blev gennemgået.

Ad. 8
Ordensreglementudvalget har udarbejdet nyt udkast til nyt ordensreglement. Der arbejdes 
videre og det forventes, at emnet sættes på afdelingsmødet til marts 2021.

Der nedsættes et infoskærmudvalg bestående af JEB og BIR.

Ad. 9
Der er indkommet 2 forslag til afdelingsmødet:

1
Forslag om brug af infoskærme til oplysning om at ordensreglementet skal overholdes. 

Bestyrelsens bemærkninger til forslaget:
Bestyrelsen foreslår, at der med jævne mellemrum opsættes udvalgte emner fra 
ordensreglementet i infoskærmene.

Det kan oplyses, at der er et permanent opslag om boremaskinetider i udhængskabene 
ved elevatorerne.

2
Forslag om at der til fremtidige afdelingsmøder skal deltage en repræsentant fra DAB:

Bestyrelsens bemærkninger til forslaget:
Det er afdelingsbestyrelsens vurdering, at der som udgangspunkt ikke er nogen grund til 
at DAB deltager i afdelingsmøder, hvis de ikke har en rolle på mødet som mødeleder, 
referat eller som ekspert på et område.

Hvis DAB fast skal deltage i afdelingsmøder vil det kunne fordyre 
administrationsudgifterne – hvilket beboerne ikke kan være tjent med.

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.

DAB har udarbejdet et papir om fordele og ulemper ved brug af parkeringsvagter.
Papiret udsendes med indkaldelsen og det nævnes i beretningen.

Regnskabet er i balance. 
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Ad. 10
Mac har holdt besigtigelse af lysgenerne fra boldbanen med en repræsentant fra 
kommunen. Kommunen kan godt se problemet, og vil finde en løsning.

LAB er begyndt på at revidere den fleksible udlejningsaftale. Sagen tages op på et 
bestyrelsesmøde.

LAB har udarbejdet et forslag til gaveregulativ.

Bestyrelsen skal udarbejde afdelingens 4-årige mål. Emnet tages op på et 
bestyrelsesmøde.

Ad. 11
Intet.

Ad. 12
Intet.

Ad. 13
Intet.

Ad. 14
Bestyrelsen er meget tilfreds med personalet i driften og receptionen.

Mødet sluttede kl. 20.05.

Mac


