
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 3 september 2015 i Afdeling 1. 
  
Indkaldte er: Henrik Olsen, afdelingsbestyrelsesmedlem 
                        Lene Sommer, afdelingsbestyrelsesmedlem 
                        Erling Elleby Hansen, afdelingsformand Afdeling 1. 
   
1. To afdelingsbestyrelsesmedlemmer har været på kursus: Erling Elleby Hansen samt Lene 
Sommer, hvor Boligernes Landsorganisation afholdt kursus på Scandic hotel Hvidovre. Et godt og 
lærerigt kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer hvor vi var tilmeldt 24 personer.  
  
Siden sidst har vi afholdt et møde d. 20/8 og fuldt det op d. 3/9 hvor ovennævnte deltagere var 
mødt.  
  
Vi var d. 24 juli inviteret til gennemsyn af de nye boliger, hvor vi sammen med lejere til sidste 
lejemål, nr. 11 var mødt op til gennemsyn. Vi fik forklaring sammen med pressen, om indhold og 
opbygning af boligerne, samt lidt forklaring om driften.. Det var nogle fine rum med god 
planløsning. 
  
To lejemål fra Øst flytter over afsnit Vest, nemlig Rene Elmstar samt Lene og Tommy Kiel. 
De pågældende er opsagt i tidligere lejemål, og skal indskrives på ny i de nye lejemål. Og vi håber i 
bestyrelsen at flytningen vil foregå til alles tilfredshed! 
  
Der skal afholdes byggemøde d. 14 september, hvor vi fra afdelingsbestyrelsens side har arbejdet 
på at de sparede hegn i lejeskel, som er sparet i projektet, men somvi som lejer selv skal finde en 
løsning på. Vi vil vende tilbage når vi har fundet alle relevante forslag, samt priser, og alternative 
opsætninger for lejere der ikke selv har muligheden for opsætningerne. 
  
Der har fra afdelingsbestyrelsen, været snakket om de skråninger i baghaven i afsnit vest, samt de 
skråninger der er omkring terrassen mod Fabriksvej. Her kunne vi godt tænke os, at der i 
råderetskataloget blev tilføjet mulighed for opsætning af fundablokke, for dels at holde på jorden 
så den ikke forsvinder, og dels at jævne arealet ud. Vi ved at det påfører os arbejde og økonomisk 
udfordring, men vi vil vende tilbage med muligheder og økonomi. 
For alle lejemål, vil der blive plantet dobbelt hækkeplanter på skråningen mod det kommunale 
hegn der stadig står mod sportspladsen.. 
  
Er der spørgsmål til vores tilbageflytning, og til boligerne i øvrigt, så ring 23824309, eller skriv 
105787@mit.bolignet.dk 
  
Med Venlig Hilsen  
Afdelingsbestyrelsen, v. Erling Elleby Hansen, afdelingsformand Afdeling 1. 
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