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Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag den, 05. oktober 2021, på kontoret. 

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 20. september 2021. 

Mødt var. 

Inger Møller IM 
Preben Løsche PL 
Lars Nordahl LN 
Andreas Knudsen AK, ref. 

 

Afbud fra: Bent Hansen. 

Andreas Knudsen bød velkommen.  

Da dette møde, er det første for de nye medlemmer (LN), blev der kort gennemgået omkring ar-

bejdet i afdelingsbestyrelsen. Der blev uddelt pjecen – Ny i afdelingsbestyrelsen til LN. Den anden 

nye havde meldt afbud. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af forhandlingsprotokol: 

 Da det er vores første møde efter sammenlægningen, er der ikke noget som skal  

                         underskrives. 

 

Pkt. 2. Orientering fra formand/administrationen: 

 a. Udlejningssituationen: 

     Der er pt. 1 ledig bolig i tomgang i afdelingen. 

 b. Perioderegnskabet: 

     Regnskabet er taget til efterretning det ser fornuftig ud. 

 c. Den kommende markvandring:  

Markvandringen er sat til mandag den 25. oktober kl. 08:00, og vi starter fra  

Ternevej 6. Der er afbud fra IM. 

 

 d. Flag folk i afdelingen: 

Vi mangler 1 flag m/k på Møllesvinget, IM prøver at tage kontakt til  
Kathrine Lunding i nr. 2. 
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e. Det kommende råderetskatalog: 

Råderetten blev gennemgået og skal nok læsses igennem et par gange, men vi har 

også tid endnu.  

 

Pkt. 3. Afdelingssager til beslutning:  

 a. Forretningsorden som var udsendt sammen med dagsorden, 

     Forretningsorden blev gennemgået og godkendt, og underskrives ved næste møde. 

 b. Uddeling af post.  

      IM deler post ud til: Guldagervej-Østergade-Klostergade- Møllegade. 

      PL deler post ud til: Møllesvinget-Nørremark-Nygade-Aaløkkevej.  

      BH deler post ud til: Vænget-Allégade-Nørregade. 

      LN deler post ud til: Stationsvej- Jernbanevej. 

      AK deler post ud til: Mejsevej kvarteret- Lunden- Klyden- Markledgade.  

Pkt. 4. Evt.: 

     Mayland spiralkalender til PL- LH- Ak, og til IM indlæg til hendes kalender. 

     Næste møde bliver 9. november 2021 kl. 10:00.  

 

 

Andreas Knudsen  Inger Møller 
 

 

 

 Preben Løsche  
 

 

Bent Hansen  Lars Nordahl 
 


