
Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 21/03 2016  

kl.19:00 hos Morten Byvangen 6 

 

1. Dagsorden og referat godkendt? 

Beslutning: Godkendt 

2. Skuret - Generelt, at de fra afd. 4 som er i bestyrelsen, altid har brugsret til skuret. 

 Glenn vil gerne stå til disposition som opsynsmand og kontaktperson til skuret. (Glenn og 

Holger) 

Beslutning: Vi har det til afdelingens rådighed, alle som repræsenterer afdeling 4 har nøgle. 

3. Glenn har et ønske om at taget på skuret skal udskiftes til et termotag. (Glenn) 

Beslutning: Billigst mulig reparation af taget. 

4. Afdelingsmødet, hvad skal vi have på af punkter? (Morten) 

Beslutning: Det vi blev enige om i næste punkt, punkt 5 skal op på afdelingsmødet for at 

gøre os og de andre beboere i afdeling 2,3,4 klogere på konsekvenser for de forskellige 

scenarier.  

5. Evaluering på forløbet med en afdelingsbestyrelse for afdeling 2,3,4. (Morten) 

Beslutning: afdeling 4 vil gerne have en selvstændig afdeling – afdeling 2 vil gerne have en 

samlet afdelingsbestyrelse som nu – der blev argumenteret for de forskellige synspunkter – 

afdeling 4 repræsentanter vil have det op til beslutning til afdelingsmødet. Eventuel en 

orientering om konsekvenserne ved disse forslag og ønsker, altså konsekvenserne fra Ebbe 

Frank. 3 scenarier fx afdeling 4 for sig selv, 2 og 4 sammen og 3 for sig og 3 scenarie som vi 

kører det nu. 

6. Alle i afdeling 4 skal have nøgle til skuret, Holger har indtil videre selv bekostet udgifterne til 

en nøgle, og jeg synes jo at det er afdeling 4 som skal betale udgifterne til dette. (Morten og 

Holger) 

Beslutning: Punkt 6 ude går. 

7. Eventuelt. 

Beslutning: Holger omkring råderetskataloget, har købt et skur som opfylder 

råderetskataloget, men fik afvist det af teknik og miljø og har mistet ca. 1200 kroner i 

forbindelse med et gensalg af det nyindkøbte skur. Holger synes at der burde står i 

råderetskataloget at der skal tage hensyn til begrænsningerne den bevarende byplan kan 

give for området her. 

Afdelings årsmøde dato i september 2016 – holdes? Højvangsparken midt september med 

smørrebrød og drikkevare bestilt udefra. 

 

 
 


