
Referat af bestyrelsesmøde i Afdeling 5 mandag den 6. september 2021 

 

Mødedeltagere: Allan, Michael og Brian 

 

1. Siden forrige møde 

Labyrinthækken ved blok tre er fjernet. Den bidrog ikke til 

biodiversiteten i gårdene, hvor der er rigeligt med hække i forvejen. 

I stedet plantes nogle frugtbuske, der også burde give et mindre 

vedligeholdelsesarbejde end en labyrintformet hæk. 

 

2. Afdelingsmødet 8. september. 

• Bestyrelsen forberedte en masse praktiske detaljer omkring 

afholdelsen af afdelingsmødet onsdag den 8. september.  

• Har du lyst til at blive en del af bestyrelsen i afdeling 5; så skal 

du endelig stille op på afdelingsmødet på onsdag den 8. sept.  

Vi får nemlig brug for nye medlemmer i bestyrelsen. Alternativt 

må vi reducere bestyrelsen fra fem til kun tre medlemmer. 

Ligeledes får vi brug for nye suppleanter. 

Det eneste du skal gøre, er at møde op på afdelingsmødet og 

stille op til valg. For at stille op skal du være myndig og lejer i 

afdeling 5. 

• Alle lejere i afdelingen kan deltage i afdelingsmødet på onsdag 

den 8. september, også selvom de ikke er tilmeldt. Der er bare 

ikke smørrebrød til deltagere, der ikke er tilmeldt.  

Du skal altså bare møde op til afdelingsmødet. Husk dog at 

medbringe Sundhedskort som bevis for, at du bor i afdeling 5.  

• Har du en holdning for eller mod et forslag, er det vigtigt at 

deltage i det årlige afdelingsmøde. Efter mødet nytter det ikke 

at brokke sig over, at et forslag blev vedtaget eller ikke blev 

vedtaget. 

 

 

 

• De 5 forslag, der er stillet til afdelingsmødet: 

1) Nyt vedligeholdelsesreglement 

2) Nyt råderetskatalog 

3) Forslag om tilladelse til at have hund 

4) Forslag om kollektivt Internet 

5) Forslag om tilladelse til at benytte gas- og elgrill på altan 

 

3. Næste bestyrelsesmøde. 

Det næste møde holdes på den anden side af afdelingsmødet, hvor 

der vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Derfor ligger datoen ikke 

fast endnu.  
 

4. Eventuelt. 

Opgaven med at arrangere udflugter for beboere sker sammen 

med andre afdelinger i Møllevangskvarteret. Det sker gennem 

PF17-rådet. Har du lyst til at være med til at arrangere ture, skal du 

endelig henvende dig til bestyrelsen her i afdelingen. Så kan du 

blive en del af styregruppen, der står for at arrangere udflugterne. 

 


