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VA afdeling 4 Række   Den 11. september 2012 

 

Referat fra 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 30. august 2012 

 

Deltagere: Finn Stubtoft, Henriette Ørberg,  Inge Lise Jørgensen, Jens Arne Nielsen, 
Hans Kristian Andersen og Bente Baudier fra afdelingsbestyrelsen. 
Desuden afdelingsleder Michael Willumsen og Lea fra ABC 

Afbud: Hassan Ameri, Ivan Korzon, Henriette Ørberg, Astrid Hansen 
Kopi til : Kurt Schultz, Biba Schwoon, Svend Klausen 

 
1.   Valg af dirigent Finn S 

 

2.   Valg af referent Bente 

 

3.   Godkendelse af dagsorden 

 

Den udsendte dagsorden blev tilføjet godkendelse af referat 

fra 13. august og punkt 4A Naboskab og derefter godkendt.  

 

4.   Godkendelse af referat fra 

13. august og 20. august 

 

Begge referater blev godkendt uden kommentarer. 

 

4a. Naboskabsundersøgelsen La fortalte at der var taget udgangspunkt i undersøgelsen fra 

2009 og 2012. Svarprocenten for 4 Række er steget og er 

mere positiv end 2009. Vi blev enige om at bruge rapporten 

når byggesagen er i gang og når vi skal se på aktiviteter til 

beboerhuset. Vi fik rapporten udleveret. Vi  kan se mere og  

selv trække rapporter på Naboskabet.dk. 

 

5.   Nyt fra administrationen 

 

Miw vil indhente tilbud fra Keld Lorenzen vedr. udbud om 

signal til bolignet. Der skal holdes et ekstra beboermøde vedr. 

signalleverandør og tilbud vedr. beboerhus. 

Tine Refsgård (Byg) sætter Materialegården i gang hurtigst 

muligt. 

 

6.   Gennemgang af aktionsliste Miw gennemgik den udleverede aktionsliste. 

Pkt. 2 P-Pladser, der sendes en faktura fra BO-Vest til 

kommunen. 

Pkt. 3 Beplantning ved beboerhus. Alb.komm. går i gang med 

beskæring af beplantningen i ugen fra3. sept. Miw, HKA, IJ 

og BB kigger på beplantningen og aftaler med Miw hvad der 

skal fældes. 

Kommunen beskærer Linde Alleen til efteråret. 

 

Finn laver en aftale med gymnasiet vedr. P-Pladser. 

HKA er blevet kontaktet af servicechefen fra gymnasiet vedr. 

rygeplads ved transformerstationen, dette spørgsmål skal 

også drøftes med gymnasiet. Til mødet foreslås at der er en 

fra kommunen, rektor, servicechefen, elevrepræsentant, 

Michael og Finn. 

Vedr. lugtgener fra børnehaven afventer Miw svar fra Alb. 

Kommune, Hans-Henrik Høeg. 

Hvidbrovej, ukrudt står i ½ m højde, Miw har d.d. aftalt med 

kommunen at der bliver sået græs og lagt forårsløg. 

 

7.  Ordensreglement  

  genbrugsgård 

Ordensreglementet blev gennemgået og godkendt og tages 

med på beboermødet 11/9-2012 
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8.  Faste åbningstider  

  genbrugsgård 

Godkendt og tages med på beboermødet 11/9-2012 

9.  Beboermøde 11. september 

 

Materiale der skal udsendes: Dagsorden, referat fra 2 sidste 

beboermøder, Budget, Husorden, Ordensreglement for 

genbrugsgård. Biba dirigent og HKA referent. 

 

10. Beboerhuset Beboerhuset på vej i udbud. 

 

11. Nyt fra kontaktperson Udgår da Astrid er fraværende 

 

12. Nyt fra bestyrelse og udvalg Intet nyt  

 

13. Dagsorden til næste møde Se vedlagte 

 

14. Figenbladet Intet nyt 

 

15. Eventuelt Intet nyt 

 

  

 

med venlig hilsen 

Bente 

 

 

Følgegruppemøde 25/9 kl. 17-19 

 

Evt efterfulgt af et Afdelingsbestyrelsesmøde fra 19.30 

 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde 9/10 kl. 18.30 


