
                                                         Hadsten 06102016. 

 

Afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 24. 

 
Bestyrelsen konstituerede sig som i sidste periode. 

Formand: Jan Røjen, Møllebo. 

Næst formand: Bent Andersen, Møllebo. 

Referent: Karsten Byskov, Toftebo. 

Bestyrelsesmedlem: Heidi Lading, Toftebo. 

Bestyrelsesmedlem: Hans Fich, Møllebo. 

Supplant: Lisbeth Bøstrup, Møllebo. 

 

1. Grønne områder i Toftevænget. 

På det område i Syd hvor træerne er fældet og når området er stubfræset og tilsået 

med græs skal der plantes 5 frugttræer. Bestyrelsen vil gerne selv vælge træer og 

kommer med bestillingsliste til kontoret snarest. Bestyrelsen ønsker selv at være 

med til at udpege placering på området. 

I Toftevænget Nord har en beboer ønsket træerne mod Nygårdsvænget tyndet ud 

for at få solen ind til haven. Det bakker bestyrelsen fuldt op omkring. 

2. En beboer i Toftevænget har ønsket at få større have. Det syntes afd. bestyrelsen 

er en god ide. Beboeren betaler selv hækken. Beboeren og vicevært aftaler selv 

størrelsen på udvidelsen, så det ikke kommer til gene for hans arbejde.7 

3. Grønne områder i Åbo. 

Bestyrelsen syntes det er en rigtig god ide at etablere en terrasse i Ågade for at 

fremme ude aktiviteterne i området. 

4. Trafiksikkerhed i Møllebo. 

Bestyrelsen støtter ideen om at gøre en indsats mod for høj fart i området. Der 

opsættes en pullert i hjørnet ved flagstangen helt ud til kanten. Med mulighed for 

tilplantning. 

Glas og papir containere flyttes over til skraldeområdet som aftalt på 

bygning/område syn. 

5. Evt. 

På stierne bagved Ved Åen 3-9 kører der en del knallerter om aftenen og natten. 

Det giver en del larm og uro i området. Kan der gøres noget - evt. bomme? 

Ungdomsskolen er netop flyttet til Vinterslev så aftalt med kontoret venter vi og ser 

om problemet løser sig selv. Hvis ikke tager vi sagen op igen 

 

Bestyrelsen glæder sig over det store fremmøde til årets afdelingsmøde og takker 

for valget. Vi ser frem til at arbejde for at gøre afd. 24 til et endnu bedre sted at bo. 

Samtidig skal vi opfordre beboerne om at fremkomme med ris og ros, enten til 

medlemmer af bestyrelsen eller ved at kontakte kontoret som så vil videregive det til 

os.  


