
Afdelingsbestyrelsesmøde den 5. November 2015 Kl. 17:30 

Deltager: Holger Pedersen, Jan Rolard, Elin Olsen, Connie Nielsen, Julie With og Elmer Jensen.

Afbud: Anne Axboe 

Afbud fra driften.

1. Referat fra den5.Oktober 2015 godkendes
2. Godkendelse af Dagsorden
3. Drift Aktionsliste
4. Afdelingenstilstand, hvad skal der ske resten af året. 
5. Ventilationsanlæg i 136
6. Opdatering af anlæg i Gårderene
7. Yderligere anlæg resten af Året
8. Eventuel flytning af mand skabslokale
9. Hjemmeside, Præsentation
10.Evaluering af Året der er gået, og de arbejder er Udført 
11.Evaluering af Ventilations Projekt
12.Beslutning om evt. ekstraordinært Afdelingsbeboermøde 
13.Kommende møder
14. Evt.

Referat:

Trine fra ABC var mødt frem for at berette bestyrelsen om ABC fremtid i afdelingen og hele 
kanalen, der er nogle indsatsområder vi skal tage stilling, men som det første, om vi overhovedet  
skal have ABC her i afdelingen. 
Dette skal vi tage stilling til meget snart. 
Den første stillingentagen er om vi skal forsætte med ABC og om etagehusene AB også vil, for vil 
en af afdelingerne ikke så bliver det ikke til noget, for da vil landsbyggefonden ikke støtte projektet 
ABC med midler.

1. Referatet fra sidste bestyrelsemøde blev godkendt. ( torsdag den 8 Oktober )
2. Dagsorden blev godkendt.
3. Driften ikke tilstede.
4. Afdelingen tilstand kunne betegnes som ok, igen i år kom afdelingen ud med et meget              

pænt overskud.                                                                                                                        
Gård 3 ønsker sig en hel del og driften samt driftudvalget er i gang med at indhente priser på 
dette, samt ved at finde et lokale til gård3 gårdudvalg. Gård 2 får også noget (et bålsted, 
vinddug og 2 frugttræer.) gård 1 er stadig i tænke pause.

5. Vil blive taget op på et ekstra beboermøde den 30-11-2015
6. Blev tage under punkt 4
7. Lokale 136 vil vi gerne lavet om. Men til hvad blev debateret meget og der var mange gode 

ideer. Driftudvalget vil arbejde videre med dette.
8. Dette blev også diskuteret, men også her vil driftudvalget finde en løsning.
9. Holger presenterede hjemmesiden på det store lærde, og her gennemgik han de enkelte sider 

på hjemmeside. Hjemmesiden ville komme ud til beboerne meget snart. Godt arbejde Holger.
10. Udgår.
11. Udgår.
12. Den 30-11-2015
13. Næste bestyrelsemøde er torsdag den 3-12-2015 kl.18.30 i beboerhuset kanalens kvt. nr 138.  

Under dette punkt blev det vedtaget at bevilge 2.500kr til juletræsfesten.
14. Talt om meget og talte om ingen ting ;-)
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Referent Elmer Jensen


