13. september 2021
Referat fra afdelingsmøde i afd. 42. tirsdag d. 07-09-21
Fravær med afbud: Kim Kragh
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev tilføjet et nyt punkt 7, 8 og 9 eller godkendt.

2.

Godkendelse af sidste referat.
Referatet blev godkendt efter nogle små ændringer. Bliver
underskrevet på næste møde.

3.

Opfølgning på beboermødet.
Udarbejdelse af retningslinjer for opsætning af genstande og
tilbygning ved blokkene. Vedr. ventilatorer i husene skal vi have
udsendt en skrivelse til alle der vedr. emnet.

4.

Vedligeholdelsesplanen.
Punktet udgår fremover, da det tage under punkt 6, o.

5.

Formanden orienterer.
Ole er afgået fra bestyrelsen efter ejet ønske. Else Andersen er
indtrådt i stedet. Formanden og næstformanden i Afd. 41 har
trukket sig, så der skal vælges nye igen.

6.

Konstituering af diverse udvalg:
o Møde formandskab (Jan N, Ellen)
Intet møde pga. manglende repræsenter fra Afd. 41.
o Økonomi (Arne, Bent, Jan N)
Der er ikke sket noget siden sidste møde. Udformningen af
budgetoplysninger fra AAB kan være vanskelig af følge med i.
o Aktivitets (Kim, Mohammed)
Løget By Day var en rigtig stor succes

o Motions (Kim, Jan N)
Der mangler at blive gjort rent i motionsrummet. Inspektøren sker på
sagen
o Redaktion (Jan B, Arne)
Bladet udkommer den 25. september og der er redaktionsmøde den 28.
september.
o Husudvalg (Ellen, Jan N)
Mødet om uroen i huset. Er efterfølgende løst.
Lydanlægget og teleslynger. Der arbejders på en udskiftning.
o Udv. Vedligehold (Ellen, Bent, JanN)
Asfalt arbejdet ved blok 12 er nu færdig. Der skal følges op på de andre
opgaver, der er sat i værk.
Hæk klipningen. Formanden undersøger, hvornår brevene om emnet er
udsendt. Vedligeholdelsesudvalget følger løbende op på sagen.
o Grønlandsvejens lokalråd (Arne)
Der arbejdes på at få anlagt en sene m.m. mellem Sukkertoppen og
Motorkompagniet. Det er på planlægnings stadie lige nu.
Der arbejdes også på venstresvingsbane ved Centumpæle, da der kan
opstå farlige situationer, når de skal dreje ind til firmaet.
o Kend din nabo (Ellen)
Ingen møder. Der er verdens middag den 24. oktober mellem 18 og 21
o Fremvisning af lejligheder (Ingolf, Jan)
Der fremvises stadig lejligheder. Der er ledige lejligheder.
o Flag Hejsning (JanB, Kim, Ingolf)
Flagstængerne ved Kvarterhuset og højen er defekte.
0 Plus møder (Ellen)
Ellen havde deltaget i Puls møde. Politiet have intet siden sidst.
Der er ro i området.
7. Løg Haverne.

Inge gjorde opmærksom på, at der var brædder som var defekte og der var
ikke sket noget vedr. vandhanen. Hun kontakter inspektøren.
8. Hjemmesiden.

Inge har sat siden på stand by indtil der kommer en afklaring på forholdene
i AFD 41. Der var tilslutning til hendes beslutning.
9. Opfølgning på repræsentantskabsmødet.

Vi var flere der syntes, at det var et mærkeligt møde. Stemmeudvalget var
udpeget på forhånd, og en del af debatten blev forsøgt afkortet af
dirigenterne. Der var spørgsmål, som ikke rigtig blev besvaret.
Salget af sommerhusene og ferielejligheden blev vedtaget. AFD er kede af
den beslutning.
Der er efter AFD opfattelse uhensigtsmæssige, at der nu er 3 fra samme
afdeling i hovedbestyrelsen.
10.

Indkommende forslag.
Ingen forslag

11. Bordet

rundt.
Jan N orienterede om ildebranden i Blok 12. AFD vil påskynde
over for de 3, der havde reageret så hurtig med en lille
erkendtlighed (Er sket den 10).
Helhedsplanen: stillingerne slås op, hvilket kan betyde, at alle de
nuværende, ikke er her mere. Det er bestyrelsen meget imod, da
dem der er der nu, kender områderne og beboerne. Vi ønsker
ikke at starte forfra.
Arne. Programudvalget har møde 13. september. Han vender
tilbage med resultatet fra mødet.

12. Eventuelt.

Der var intet under det punkt.
Mødet sluttede kl. 21.20.
Bent

