
Referat af bestyrelsesmøde den 27-3 kl.19 

 

1. Materialerne fra skuret er blevet deponeret et andet sted, hvordan forholder vi os til det? 

De har samlet alle materialerne fra alle afdelinger så håndværkerne kan hente det et sted. 

Vi har 17 tude tegl, 60 almindelige tegl. 

 

2. Skrivelsen fra Ebbe (som er sendt ud til jer per mail) omkring arealet ved skuret, hvordan forholder 

vi os til det? 

Vi har overtaget skuret fra administrationen bo42 umalet og med hul i taget og har fået lavet det, 

bestyrelsen (Åse og Glenn) har selv malet skuret og har fået håndværkere til at lave taget. Vi vil 

indstille til afdelingsmødet at vi enten beholder pladsen ved skuret til legeplads, loppemarkeder 

med mere eller sanere pladsen og for den lavet om til have tilhørende Byvangen 2. 

Vi undrer os meget over at vores direktør for bo42 Ebbe frank stiller spørgsmålstegn ved de 

omkostninger der var forbundet med overtagelsen af skuret fra bo42, da bo42 har forsømt 

vedligeholdelsen af dette. 

 

3. Afdeling 4 vil være en selvstændig afdeling og punktet-/valget skal på næste afdelingsmøde 

(Preben). Vi indstiller til afdelingsmødet at vi bliver en selvstændig afdeling i afdeling 4 og udgår af 

samarbejdet med afdeling 2 og 3. Bestyrelsen som den er nu, vil gerne fortsætte under disse vilkår, 

men fratræder alle hvis afdelingsbestyrelsen fortsætter som nu med afdeling 2,3,4. 

 

4. Orientering formanden/undertegnede trækker sig senest til næste afdelingsmøde fra posten som 

formand samt fra bestyrelsen. Jeg fratræder bestyrelsen til afdelingsmødet medmindre der 

besluttes at man udskiller afdeling 4 fra afdelingsbestyrelsen bestående af afdeling 2,3,4. 

 

 

5. Regnskabet skal vi have kigget på, samt afdelingsmødet, dirigent og hvor det skal holdes med mere. 

Regnskabet kommer medio april og vi behandler det derefter og vi har ingen dirigent til dirigent 

korpset. Afdelingsmødet søges afholdt til september i fælleshuset ved Højvangsparken og vi finder 

vores egen dirigent til mødet. En dagsorden til afdelingsmødet bliver lavet inden ferien og revideret 

op til afdelingsmødet indenfor de bestemmelser der gælder herom. 

 

6. Eventuelt. 

Hækkeplanter har der været problemer med at anskaffe selvom vi har afsat midler til det, Preben 

orienterede om dette og tager det op med Hans Mikkelsen til næste markvandring. 

 

 


