
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 9 

 

17. november 2015 

 

Til stede: Brit Kofoed Dahl, Maiken Svendsen, Maria Liliendal og Pernille Wedel 

Afbud fra: Lis Maahr, Agnete Larsen 

Tirsdag den 17. november 2015, kl. 19:00 hos Maria (nr. 41) 

 

1. Valg af referent 

Pernille blev valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. Husk fremover at mødetidspunktet er 18.30. 

 

3. Opfølgning på hække arbejdet. Samt planter i læbæltet. 

Alle haver i 20’ og 30’erne er tilplantet. Brit har sammen med Keld besluttet 

hvad der skulle ske, efterhånden som det blev klart hvor mange hækplanter, der 

var til rådighed, ud over det der var planlagt.  Der er sat i alt 250 m hæk og alle 

planter er dermed brugt.  

 

Det er vigtigt at der bliver vandet nok, da planterne ikke har fået nok tidligere 

år. Dette er drøftet med ejendomskontoret, der fremover skal passe de nye 

hække.  

 

De nyplantede træer i læbæltet, er stort set alle visnet, da de ikke har fået vand. 

Vi får nogle buske andre steder fra, så vi ikke skal bruge penge på reetablere 

området igen. 

 

Afdelingsbestyrelsen er enige om at hele læbæltet skal tilplantes i den fulde 

bredde, derfor skal der ikke slås græs hen over de små stiklinger.  
 

4. Drøftelse af videre arbejdsgang for evt. nedlægning af haver. Eller forkastelse af 

projekt. 

Afdelingsbestyrelsen var enig om at udarbejde et forløb med 1’erne (1 – 9) og få 

godkendt en nedlæggelse af en del af haverne og tilplantning med hæk 

bestående af forskellige buske, svarende til Afdeling 8’s hække ud mod 

Gartnervangen. Pernille indkalder alle lejere på rækken til møde i foråret og 

melder tilbage til afdelingsbestyrelsen mhp. godkendelse af oplæg til arbejdet 

under hække udskiftnings projektet 2016. 
 

5. Orientering fra 1 års gennemgang af Køkken/bad projekt. 

Der er fuget over køkkenskabene i stort set alle boliger, da det er gået fra. 

Maleren har malet i badeværelserne. Lofter og vægge kommer til at blive malet 
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flere gange i de kommende år, da der ikke er malet med den rette glans og fedt 

derfor trænger ind.  

 

Der bliver udskiftet 1 bordplade(29) hvor der har været fejl i den oprindeligt 

leverede bordplader. Der er yderligere lavet reklamation på nr. 23’s bordplade 

med henblik på udskiftning. Det er vigtigt at ejendomskontoret får at vide, hvis 

der trænger vand ned i bordpladen og den skal skiftes. Der findes et særligt 

middel som man kan vaske køkkenlågerne med, således at de bliver renere end 

det er muligt med andre midler på den glatte overflade. Det forhandles af HTH. 

 

Maleren har anbefalet at der enten kommer glasplade på hele vægge bag 

komfuret eller at der sættes væv op, da den pudsede væg er meget svær at 

rengøre. Problemet bliver drøftet med Keld og Hans. 

 

6. Mødeplan for 1 halvår af 2016, husk kalender. 

Tirsdag den 1. marts 2016, kl. 18.30 – 20.00 hos Lis. I foråret besluttes møder 

efter sommerferien. 

 

Der er ønske om markvandring den 4. eller 11. maj. Brit skriver til Hans/Michael 

og reserverer dato og til Ebbe om dato for afdelingsmøde, som blev besluttet på 

det konstituerende møde, så det ligger fast.  

 

Julefrokost for afdelingsbestyrelsen aftalt til den 9. december, kl. 17.30. Maria 

bestiller bord. 
 

7. Gensidig orientering. 

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at Maria tager grundkursus for 

afdelingsbestyrelser hos BL i løbet af 2016. 

 

Brit og Maria glæder sig til at få en invitation til 2. Kreds’ møde på LO Højskolen i 

Helsingør. 
 

8. Eventuelt 

Hvorfor kan man ikke få YouSee bredbånd til alt, men kun til TV? Der er ikke 

noget undervejs fra Bo42. Vi opfordrer til at klage til YouSee. Dårlig salgsteknik 

fra YouSee’ side. 

 

Hækken ud mod Thorkildsvej skal op til 1.20 m, så der ikke kan kigges ind i 

boligerne.  

 

Gave til ny indflyttere fra Den lille Butik i stedet for blomster. Maria køber gave 

til de nye lejere i nr. 11 og 17. 

 

 

Referat lægges på Bo42’s hjemmeside 


