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Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6 i 2022-2023 
Mandag, den 2. januar 2023 kl. 16.00. 
 

Åben del: 
 
Til stede: Ole Gjøl (OG), Edith Kristensen (EK), Lene H. Jensen (LHJ), Søren Lund 
Daner (SLD), Lene Klem (LK), Preben Bay Hansen (PBH), Tina Guld (TG) og Birgit 
Gotfredsen referent (BG). 
 
Pkt. 1 Orientering fra Ejendomskontoret ved TG: 
 Økonomi: vi følger budgettet. 

Budgetsatte opgaver 2022-2023: udskiftning af nødvendige vindueslister i 
Bystrædet er ved at blive planlagt af tømreren. Havegennemgang udføres her 
i januar måned. Fibernet er ved at blive planlagt. Parkeringsløsning fra 
Unopark, en enig bestyrelse vedtog at tage imod det tilbud firmaet har 
udfærdiget. 
Status for køkken/bad puljen: 1 køkken er i tilbud, 1 er færdig og 
lejetillæg er sendt. Der står 1 på venteliste. 
Grønne områder: der er fokus på områderne, og der klargøres bede ved 
indgangspartierne med flisekant og barkflis. 
Diverse: Nytårsaften opstod der røgudvikling på taget omkring Egegårdsstien 
2, Ejendomskontoret tager hånd om det. Der har manglet lys i Sibeliusparken 
specielt i Egegårdsstien, det er fejlmeldt hos Andel Lumen der står for vores 
gadebelysning. 

 
Pkt. 2 Referat nr. 5 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 3 Orientering fra formanden OG: 

Next: Vi har problemer med nogle elever fra Next som opholder sig i 
Rådhusstien. OG kontakter Next omkring dette. 
Lejeaftale Selskabslokalet: vi gennemgik udkastet, TG noterede ændringer 
og tilføjelser. TG tilretter lejeaftalen og sender den til gennemlæsning hos OG 
inden den sættes i værk. 
Bøgehæk ved frugtlunden: Afdelingsbestyrelsen vedtog at der sættes 
bøgehæk op der hvor der mangler, det drejer sig om hullet hvor det gamle 
hundetoilet var, og så erstattes træhegnet ved nyttehaverne også med 
bøgehæk. 
Postkasserne: vi beder Daniel Frølich om at undersøge hvem der 
bestemmer hvor vores postkasser skal være placeret, hvis vi ønsker at ændre 
på nogle placeringer. 
Sandkassen ved den lille legeplads: Vi beder Daniel Frølich foranledige at 
få flyttet den opsatte sandkasse når det er muligt, så den bliver placeret 
tættere på legepladsen. 
Kasser til batterier: Vi beder Daniel Frølich undersøge om der kan opsættes 
en kasse til brugte batterier i Rådhusstien ved affaldscontainerne.  
Ordensreglement af 2019: Vi har gennemgået reglementet og har nogle 
ændringer/tilføjelser. Vi beder DAB udfærdige et udkast til godkendelse på 
næste beboermøde hvor ændringer/tilføjelser bliver anført med rødt. 
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Pkt. 4 Kommende møder: 
 Markvandring med Daniel Frølich onsdag den 4. januar 20223 kl. 10 
 Markvandring med Jan Stadsbjerg torsdag den 19. januar kl. 12 

Næste Afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 6. februar 2023 kl. 
16,00. Kontortid for beboerne er indtil videre aflyst. Opstår der behov, er I 
velkommen til at kontakte vores formand Ole Gjøl på mail kuhlmeier@post-
tele.dk eller på mobil 23 60 04 23. 
 
 
Ole Gjøl  Edith Kristensen  Lene H. Jensen 
Formand  Næstformand   Kasserer 

 
 
 

Søren Lund Daner     Birgit Gotfredsen 
Bestyrelsesmedlem     Referent 

 
 


