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1. Godkendelse af Dagsorden 
2. Godkendelse af referat af den 4. August 2016 
3. Beslutning vedrørende ansættelse til rengøring af trapper m.v. 
4. Beslutning om af fremsætte forslag på Afdelingsbeboermødet om ændring i den bestående 

langtidsplan vedrørende udskiftning af varme veksler da omkostningen til det vil give en 
overskridelse af det hensatte beløb på kr. 117.000,- 

5. Beslutning om af fremsætte forslag på Afdelingsbeboermødet om ændring af Husorden punkt 
vedrørende håndtering af affald 

6. Aktionslisten tages op til revidering 
7. Evaluering af møde med Driften og Organisationsbestyrelsen den 17. August 2016, samt 

beslutning om Afdelingsbestyrelsens holdning til resultatet af mødet. 
8. Evt. 

 
Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 22. August 2016 
 
  Punkt 3. Afdelingsbestyrelsen gav sin tilslutning til at vi snarest i driften overtager rengøring af de 
  til afdelingen tilhørende lokaler ved ansættelse af person til dette f. Eks. 30 timer. 
  Afdelingsbestyrelsen har gennem et par år fulgt udviklingen i vor søsterafdeling hvor det har været 
  til gavn for afdelingens beboer. 
  Punkt 4. Afdelingsbestyrelsen gav sin tilslutning til at der fremsættes forslag på det kommende 
  Afdelingsbeboermøde om ændring af langtidsplan for året 2016, Konto 116550 A213 udskiftning af 
  Varmevekslere fra Kr. 450.000,- til Kr. 550.000,-  
  Punkt 5. Afdelingsbestyrelsen gav sin tilslutning til at der fremsættes forslag om ændring af  
  Husorden vedrørende affaldshåndtering. 
  Punkt 6. Aktionslisten blev gennemgået med følgende ændringer; 
   Punkt 11. I Aktionslisten vedr. Kloakker blev det besluttet af det fremskydes til 2017 hvor 
   der ligeledes er afsat midler til dette, vi kan således udbyde arbejdet samlet hvilket  
   afdelingsbestyrelsen finder hensigtsmæssigt. 
   Afdelingsbestyrelsen er ligledes af den opfattelse at det vil være fornuftigt at dette projekt 
   venter til renoveringen af Kanalgaden er færdig i VA55´s område.  
   Punkt 18. I Aktionslisten Udskiftning af Vandmålere. Afdelingsbestyrelsen vil runde dette 
   projekt og de økonomiske konsekvenser med Dennis Malm inden projektet sættes i gang. 
  Punkt 7. Afdelingsbestyrelsen gennemdrøftede det afholdte møde den 17. August 2016 og kom 
frem til en række konklusioner som Holger Pedersen vil forlægge Jeannette Schüler. 


