
Referat af afdelingsmøde for afd. 26, afholdt onsdag d. 02. September 2015 

 

 

 

Afd. 26 – Frederikparken –  

Referat fra det ordinære afdelingsmøde. 

1) Jens Erik Nielsen fra Organisationsbestyrelsen blev valgt til dirigent 

2) Jesper, Claus og Brian fra Søbo vælges til stemmeudvalg 

3) Helle Hansen blev valgt til referent 

4) Bestyrelsen berettede, at gårdmandsskuret er flyttet og der dermed er etableret et cykelskur mere 

ved nr. 8 og 10. Der er sat nye skilte op: separat skilt til nr. 11 som tidligere planlagt. Der er kommet 

et skilt op ved p-pladsen nr 13, for at prøve at forhindre rækkehusenes gæster tager pladserne. 

Sejlene på grillpladsen er pillet ned og konkluderet at de ikke lever op til forventningerne. Der 

arbejdes på en alternativ løsning.  

Bestyrelsen har stillet en carport ved nr 13 til rådighed for afdelingens avisbude. Der kan 

aviser/blade afleveres, samt vognene kan opbevares uden at tage cykel p-plads. 

Bestyrelsen har sammen med administrationen givet accept til at vindues lister udskiftes. Projektet 

er igangsat og styres fra Søbo. 

5) Årsregnskabet gennemgået og godkendt. 

6) Planlagte arbejder for 2016 er altaner (se pkt. 8)  

Der blev spurgt til udskiftningen af vindueslister, om ikke der kunne søges/klages til 

byggeskadefonden. En evt frist er for længst udløbet og det vil derfor ikke give nogen erstatning. 

7) Budgettet for 2016 blev godkendt ved håndsoprækning.  

8) A. Forslaget om at etablere altaner jf. den udleverede plan, blev vedtaget ved skiftlig afstemning. 

34-ja 2-blank. 

B. Forslaget trækkes tilbage og i stedet blev der stemt for tæpperens, udført efter vurdering. 

C. Claus tjekker om pal på kælderdøren kan fjernes, så låsen ikke kan slås fra. Der blev stemt for 

smæklås til yderdøren. 

D. Forslaget trækkes tilbage, med aftale om snarligt kommende razzia og at der stadig er plads i 

skurene ved nr 9 og 13. 

9) A. Lone Frandsen og Helle Hansen blev genvalgt. 

B. Suppleanter blev Johan Borgstrøm og Kim Rasmussen 

10) Godkendt ved håndsoprækning 

11) Udgår som flg af pkt 10 

12) Lise Kock blev genvalgt 
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13) A. Der blev ytret ønske om at etablere et aktivitetsudvalg mhp at kunne arrangere en form for 

havefest for afdelingens beboere. Opbakning til forslaget og Annemette blev valgt som tovholder til 

en sådan event. 

B. Der blev givet udtryk for at det er meget skæmmende og generende at beboere vælger at 

parkere cykler ved lygtepæle i stedet for at benytte de forskellige cykel-parkerings muligheder. Der 

henstilles til at de dertil afmærkede områder benyttes og der ikke stilles cykler andre steder. 

 

-----------------------------------------------------     ------------------------------------------------------- 

Underskrift dirigent                                              Underskrift afd. formand 

Ref.Helle Hansen 

 


