
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 9 

 

23. september 2015 

 

Fremmødte: 

Bestyrelsen: 

Brit Kofoed Dahl, Maiken Svendsen og Maria Liliendahl 

Suppleanter: 

Lis Maahr, Pernille Wedel 

Fraværende:  

Agnete Larsen 

 

 

Konstituerende møde og afdelingsbestyrelsesmøde 

Tirsdag, den 22. september 2015 

 

1. Valg af referent 

Pernille blev valgt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

3. Konstituering af afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsen konstituerede sig med Brit Kofoed Dahl som formand. 

Pernille skriver til administrationen. 

 

4. Evaluering af afdelingsmødet 

a. Dato for næste års møde – forslag tirsdag den 13. september 2016, kl. 18.00 

på Griffen. 

Datoen blev godkendt og efter en drøftelse blev man enige om at fastholde 

kl. 17.00 med efterfølgende spisning. 
 

5. Kommende møder i afdelingsbestyrelsen indtil jul 
Der blev fastlagt ét møde inden nytår, den 17. november, 18.30 hos Lis, nr. 21. 
Punkter til dagsorden bliver bl.a. drøftelse af den plantede hæk. 
 

6. Beslutning om nye hække, jf. materiale fra ejendomskontoret sendt til 

afdelingsbestyrelsen den 17. september 
Maiken gennemgik tilbud på hække som vi havde fået fra Keld. 
 



Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 9 

 

Brit undersøger hvor høje barrodsplanterne i tilbuddet er. Vi ønsker 80 - 100 cm 
over jorden. 
 
Vi kan disponere over 265 meter, hvis vi udelukkende bruger barrodsplanter. 
Hvis højden er i orden vil vi bruge barrodsplanter i stedet for færdig hæk, da vi 
har erfaring med at de vokser godt og hurtigt bliver høje, hvis de bliver luget og 
får gødning. 
 
Afdelingsbestyrelsen besluttede at der sættes ny hæk i følgende haver helt eller 
delvist (hvor der i forvejen er sat ny hæk i dele af haven) i prioriteret 
rækkefølge: 
 
2. række (11-19): Nr. 19 - 35 meter ud mod Ndr. Ringvej som er gået ud 
3. række (21-29): Nr. 27, 25, 23 og 21. 
4. række (31-39): Nr. 31, 33 og 39 
 

7. Gensidig orientering 

Referat af afdelingsmøde blev underskrevet af Pernille. 

 

8. Eventuelt 

Fortsatte drøftelser om sammenlægning blev drøftet og parkeret indtil videre. 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse lægges på Bo42’s hjemmeside 


