
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afdeling 24 den 16. januar 2019 
 
Tilstede:  Jan, Bent, Karsten, Lisbeth, Ulla, Hanne 
Referent:  Hanne 
 
1. Valg af en ny til referent  
    Hanne blev valgt 
 
2. De to nye udvalg 
    Der er blevet nedsat 2 nye udvalg, der skal varetage beslutningerne om renovering af badeværelser 
    og et andet vedr. hegn. Alt sammen i Åbo. 
    Badeværelser: Bent, Lisbeth, Karsten og Søren fra hovedbestyrelsen, Jørgen og en ejendomsfunktionær 
    Hegn: Jan (hovedbestyrelsen), Ulla, Hanne, Karsten, Jørgen og en ejendomsfunktionær 
    Jørgen sender indkaldelser til møder begge udvalg. 
    Tilbud om nye køkkener mod huslejestigning for de beboere som ikke fraflytter deres lejemål, bliver 
    sendt ud snarest. Tilbuddet bliver også sendt til lejere i Møllebo og Toftevænget til de beboere som 
    ikke allerede har fået nyt køkken. 
 
3. Grønne område bag Åbo 
    Det blev besluttet, at bedet skal bevares. Vi opfordrer til, at der plantes til i ”huller” med nye buske. 
    Gerne buske som kan give et farvespil i løbet af en sæson. F.eks. nogle med efterårsfarver. 
    Et andet område i Åbo, hvor det er svært at få noget til at gro – er det besluttet, at der opsættes en 
    bænk. 
    Hæk/buske i Møllebo fjernes nu – skulle alligevel fjernes ifm. nyt kontor. 
 
4. Orientering om afdelingen og boligforeningen 
    Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 29.1. Det er indkaldt med henblik på etablering af et 
    nyt kontor til det administrative personale. 
    Lørdag (er afholdt efter udsendelse af referat) afholdes kursus i hvordan man håndterer at være i 
    en afdelingsbestyrelse/hovedbestyrelse 
 
5. Husorden 
    Det viste sig, at vi ikke havde den sidste nye husorden til rådighed. Kontoret opfordres til at få dem 
    opdateret, og vi tager dem op på næste møde. 
    Husorden sendes rundt til os alle inden mødet – så vi har mulighed for gennemlæsning inden 
    mødet. 
 
6. Eventuelt 
 
Næste møde er 27. februar kl. 19.00 
 
 
 
 
 
 
 


