
Referat
Afdeling 13 & 30                                  Afdelingsbestyrelsesmøde

Mødedato: Tirsdag 3/5 2022
Deltagere: Hans Bye Jensen, Betina Sonne, Connie Boeriis , Jens Peter Nielsen, Alex Nielsen
Fraværende:

Referat fra sidste møde Referatet godkendt

Nyt fra AlmenBo - Repræsentantskabsmøde d. 19/5 2020
Hans og Conni deltager. Hans sørger for tilmelding.

Nyt fra/om afdelingen - Afdelingsmøde
torsdag d. 8/9 2022 kl. 18.30.
På valg: Conni Boeriis, Betina og Alex.
Hans informerer administrationen om, at dato er OK

- Oprydning
Der trænger til at blive ryddet op i kældergange, hobby-, cykel- og
barnevognsrum

- Krolf
Opstart er sket d. 3/5 kl. 14.00 på “krolf pladsen”.

Igangværende sager
Rundgang 2022 Rundgang foretaget. Referat foreligger endnu ikke.

3/5 2022: Er nu modtaget, Hans sender rundt til bestyrelsen.

Sikrings-
/beskyttelsesrum

Der er en øget interesse for viden om disse. Vi skal have undersøgt
følgende:

1) Har vi sikringsrum
2) Hvor mange er der plads til
3) Hvor er disse placeret

3/5 2022: Fælleslokalet er ifølge rygtet et sådant.

Ventilation Da vi har mekanisk ventilation skal vi vide hvordan denne slukket hvis der
kommer en beredskabsmeddelelse “skal gå inden døre, og lukke døre og
vinduer og ventilation”.
Vi skal også have afklaret hvem der gør dette indenfor og udenfor normal
arbejdstid.
3/5 2022: Der forefindes kontakter i el-sikringsrum. Vi skal have oplyst i
hvilke opgange det drejer sig om.

Tremmerum Da der ikke er stor efterspørgelse sætter vi dette på stand by, da det er
unødvendigt at ofre stort beløb for at etableret dette. Tilbagebetalingstiden
vil bliver alt for stor.

Nye tiltag - Træer skygger
Henvendelse fra beboer i blok H, svalegangene, om der vil være mulighed
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for at få gjort noget ved træerne på legepladsen samt vendeplads ved blok
G, da de skygger store dele af dagen.

Næste møde Tirsdag d. 7/6 2022 kl. 18.30

Eventuelt - Terrassedøre i afdeling 30. Når disse skal udskiftes ønskes der mulighed
for at disse kan aflåses.

Afdeling 30
- Sand
der ønskes at der bliver fejet især på fortovet.
- Myrer
er plaget af myrer, hvad kan der gøres ved dette ?
- Ukrudt
Må ejendomsfunktionærerne sprøjte mod ukrudt på terrasserne for de som
ønske.
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