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Afdelingsbestyrelsesmøde den 6. April 2017 
Kanalens Kvarter 136. Kl. 18:00 
 
Dagsorden 
 
 

1. Godkendelse af Dagsorden 
2. Godkendelse af referater fra 2. Februar 2017 og 26.marts 2017  
3. Afdelingens Status v/ Tommy Sørensen 
4. Evaluering af  Afdelingsbeboermøde 26. Marts 2017 
5. Afdelingsbestyrelsen bekræfter valg og konstituere sig 
6. Følgende blev besluttet på Afdelingsbeboermødet som skal igangsættes. 
7. Forslag om ændring af husorden: Altaner, terrasser og haver 
8. Forslag om ændring af husorden: Husdyrhold 
9. Forslag om ændring af arealet ud til Vridsløsevej 
10. Forslag om Færdiggørelse af Parkeringsplads 3 
11. Forslag om ændring af Køkkenudstyr og Affaldshåndtering i Ældrelejligheder  
12. Forslag om etablering af Læ hække i Gård 1 
13. Aktionsplan revideres i henhold til ovenstående 
14. Evt. 

 
  
Referat: 

1. Dagsorden Godkendt 
2. Referater fra Februar og Marts. 
3. Tommy status vi gennemgik den nye situation –                                                              

Tommy beklager at vi har mistet en rigtig god arbejdskraft -                                                    
Tommy roser afdelingsbestyrelsen for at tage pænt afsked med Tine –                 
Medarbejder status er at afdelingen er presset, da den nuværende service skal 
opretholdes fremover –                                                                                                                           
Der er fortaget 31 opgaver i lejlighederne –                                                   
Vinterberedskabet er nu afsluttet –                                                         
Ventilationsgennemgang er i gang igen –                                                                           
Der er foretaget gødning i afdelingen –                                                                                     
Vi har modtaget tilbud på redskaber på P 3 fra Maxplay -                                                           
Tommy har talt med politiet omkring cykler der indsamles, hvor længe vi skal have dem i 
depot –                                                                                                                                
Kontoret holder lukket den 12. April og den 1. Maj , samt den 12. Maj –                                   
Der er taget foto af der hvor Barslund har arbejdet –                                                          
Der indhentes tilbud på adgang til loftlemme (6 stk.)  

4. Evaluering af  Afdelingsbeboermøde 26. Marts 2017, der var enighed om at mødet var 
forløbet godt, vi må dog finde en løsning på rengøring af opgange inden næste 
afdelingsbeboermøde. 



5. Afdelingsbestyrelsen bekræfter valg og konstituere sig, Afdelingsbestyrelsen vil fortsætte 
med den nuværende konstitution med en undtagelse at Elmer Jensen fremover er en del 
af Drifts/Øko udvalget. 

6. Følgende blev besluttet på Afdelingsbeboermødet som skal igangsættes. 
Afdelingsbestyrelsen besluttede at de på afdelingsbeboermødet vedtagende punkter bliver 
udført som følger: 

7. Forslag om ændring af husorden: Altaner, terrasser og haver. Forslaget blev vedtaget 
og vil indgå i ny udsendt husorden. 

8. Forslag om ændring af husorden: Husdyrhold. Forslaget blev vedtaget og vil indgå i 
ny udsendt husorden. 

9. Forslag om ændring af arealet ud til Vridsløsevej. Arbejdet igangsættes af driften 
10. Forslag om Færdiggørelse af Parkeringsplads 3. Arbejdet udsættes til efteråret da 

adgangsforhold og plads vanskeliggøres i forbindelse med renovering af Kanalgade. 
11. Forslag om ændring af Køkkenudstyr og Affaldshåndtering i Ældrelejligheder  

Arbejdet igangsættes af driften i samarbejde med Drifts/Øko udvalget. 
12. Forslag om etablering af Læ hække i Gård 1. Arbejdet afventer gårdudvalget, det skal 

dog være besluttet inden 1. Maj da der efter denne dato ikke kan plantes. 
13. Aktionsplan revideres i henhold til ovenstående og fremlægges inden næste AB møde. 
14. Mødet blev afsluttet med en god stemning.  

 
 
 
 
 


