
Møde i afdelingsbestyrelsen afd. 23 
(Hadsten Boligforening) 

Afholdt tirsdag den 26. september 2017 

 

Deltagere: Mark Mathiesen, Irma Hjelmager, Carsten Kvistgaard, Karl Kristensen, Helena 

Waldhauer og Yvonne Martens. 

 

 

Dagsorden: 
1. Afdelingsbestyrelsen 

2. Molokker 

3. Område ved fælleshuset 

4. Cykelskur 

5. Trimning af hække 

6. Maling af hegn 

 

 

Ad 1: Afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsen er udvidet til 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Det er bestyrelsens ønske, 

at suppleanterne inviteres til alle møder og deltager i diskussioner og debatter, samt byde ind med 

gode ideer. De har i tilfælde af uenighed ingen stemmeret. Derudover er det besluttet at Yvonne 

Martens, Irma Hjelmager og Carsten Kvistgaard er valgt for 2 år og Helena Waldhauer for 1 år. 

 

Ad 2: Molokker 

Ved det årlige møde, blev det ved afstemning vedtaget, at vi i afdelingen ønsker molokker opsat. 

Forslag til placeringer er: Der opsættes 2 ved ”forhøjningen” i de ulige numre, samt 1 for enden af 

ulige numre, den ønskes placeret på venstre side i 3-kanten. 1 placeres for ende af de lige numre 

og endelig en i forlængelse med genbrugscontainerne. 

 

Ad 3: Område ved fælleshuset 

For og udnytte området bag fælleshuset, er der ønske om, at tørrestativet fjernes, da det alligevel 

aldrig bruges. Området kan etableres med græs, så der vil være mulighed for leg og boldspil, når 

fælleshuset er udlejet. 

 

Ad 4: Cykelskur 

For enden af de ulige numre, er der et overdækket skur, med tørreplads. Taget er utæt og der 

ønskes, at opdele skuret i 2, så den ene halvdel kan lukkes til og bruges til opbevaring af cykler.  

 

Ad 5: Trimning af hække 

Der er flere steder hvor der er hække der er vokset ud over stier, der gør udsynet vanskeligt. Det 

er ikke ifb. egne haver, men ved fællesområder som ved enden af de lige numre og ”øen” på 

legepladsen. Kan de blive trimmet. Græsarealet bliver jævnligt slået, men er det mulig og gøre 

klippelængden kortere, da græsset stadig er langt bagefter. Det bliver også tit slået tidligt på 

dagen, hvor det stadig er meget vådt, hvilket gør det meste af græsset bare ligger sig ned. 

 

Ad 6: Maling af hegn 

Kan der indhentes tilbud fra en maler ift. de der ikke selv kan male deres plankeværk. 

 

 

 

Referent Yvonne Martens 


