
Referat fra afdelingsmøde mandags 12/9 2022. 
 
1. Jette valgt som dirigent. 
     Charlotte som referent. 
 
2. Forretnings orden blev godkendt. 
 
3. Afdelingsbestyrelsen informere om nye bænke, nye døre i vaskehusene,  
     blomsterhæk ud mod Jyllands Alle( efeu, klematis, kaprifol). Påbegyndes til  
     efteråret.   
     Håndtag sat op ved hoveddøre. 
 
4. Godkendelse af afdelingens budget . Regnskab for 2011 godkendt. 
 
5.  1.  Vedtaget at 3 medlemmer er nok i bestyrelsen. 
     2.  Hvis formand trækker sig kan bestyrelsen selv konstituere mht ny formand  
     3.  Ny formand Tanja Elisabeth Palsgaard. 
     4.  Kassere blev Charlotte Steffensen. 
     5.  Bestyrelse medlem Lena Døssing. ( står for udlejning af selskabs lokale) . 
     6. Sune Erbs blev suppleant . 
 
6.  Gennemgang af brug af hobby rum, det blev godkendt. 
 
7.  Gennemgang af brug af knallertrum, det blev godkendt. 
 
8.  Henviser til at de altaner der har markiser, ruller dem ind til natten. 
 
9.  Julelys . Blev snakket om at lysshow, blinkende lys samt animeret lys ikke skal  
      være en del af jule hyggen. 
 
10. Forslag fra Tanja . 
      1. Evt sedler op på flere sprog i bl.a. vaskehus. 
      2. Vi skal være bedre til at holde yderdør lukket. 
      3. Der henstilles til at børn og voksne bliver bedre til at rydde op på  
           Legepladser . 
      4. Måske nye legepladser, det arbejdes derpå. 
      5. Der er bestilt nye bænke og borde. 
      6. Gerne indkaldelse til møder i postkassen, da ikke alle har internet. 
 
11. Mht parkeringsplads her på Neptunvej blev der stemt flest stemmer på 9 pladser ekstra i alt. 
 
11.  1 . 
Og de fem store træer blev der stemt om. 
Et stort flertal for at de fældes. 
 Undskyld besværet  
 
  Evt. 
       Gerne nye cykelskure. 
       Gennemgang af vinduer. 
 
   Vedrørende henvendelse til Tanja( formand) kan man skrive en mail  
   Tanjaelisa@gmail.com. 
 
   Vedrørende leje af selskabslokale kan man kontakte Lena på tlf nr.   60645419 om torsdagen fra 18-19  
 
  Når bestyrelsen har valgt dag til hvornår vi er kontoret melder vi ud  
  Og man er meget velkommen til at kigge forbi hvis man har noget der skal snakkes om. 
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