
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d.1 august 2017 
Dalgasparkens fælleslokale. 
Mødedeltagere: Ole Kildevang Kristensen, Hanne Rønde, Per Kristensen, Ella Ramskov, 
Mona Haven Jensen. 
 
 1.  Referat fra sidste møde godkendt. 
 
2.Nyt fra formanden: 
 Ny beboer i 2E Jacob Maxmillian Moser. 
Vi har en opsigelse mere i 2E men den skulle være lejet ud. 
Hjertestarter er monteret ved indgangen til Rygcenteret. 
 
3.Bugetmøde d. 17/8   Ella deltager ikke. 
 
4.Internet :Kører nu trods mange små opstarts problemer. 
 
5.Husorden: vi fandt at der skulle nogle små justeringer til, vi fremsætter et forslag om anvendelse 
af Grill til afdelingsmødet d. 12-9 2017 
 
6. Afdelingsmøde d. 12-9 2017: vi mangler et emne til bestyrelsen da Ella ikke ønsker genvalg. 
Vi vil foreslå Jørgen Overgård som dirigent.  
Ella tager imod beboerne og krydser dem af  
Vi vil spørge Fruehøjgaard om de vil stille med en referent til afdelingsmødet   
Ole køber drikkevarer. 
Hvis der indkommer forslag fra beboerne til afdelingsmødet, indkalder Ole til et møde hvor vi lige 
gennemgår forslagene  
 
7. Beboermappen: vi vil gennemgå den efter afdelingsmødet da der kan komme rettelser efter 
afdeling mødet. Der er billeder fra teknikskabet vi skal have set nærmere på, da det kan være 
forskelligt fra den ene blok til den anden. Afsnittet om internetforbindelsen skal jo også skrives om  
 
8.EVT. vi efterlyser opstribning af p pladserne og efterspænding af stålgelænderne som vi talte om 
til Markvandring. 
Skal det koste at bruge fælles strøm til El Scooterne (det gør det andre steder)vi spørger Hanne til 
buget mødet . 
Der er en forladt klapvogn i kælderen som Ella afleverer til Red Barns Genbrugsbutik i Vestergade   , 
ejeren er orienteret. Per kikker på stelnr. På efterladt cykel bag affaldsskuret. 
 
9:  
Der blev ikke aftalt nyt møde før umiddelbart efter afdelingsmødet d.12-9 2017. 
 
Referent Mona Haven Jensen 
 



 

90112 Afdeling Dalgasparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 1/8 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 7/8 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 15/8 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har kun bemærkning til referatets punkt om opstribning af p-pladser og 

efterspænding af stålgelændere jf. Markvandringen – under 8. Eventuelt: 
 

Kjeld Kristensen forhører nærmere om Team Grøns aftale for opstribningen af p-pladsen. 

Med hensyn til de enkelte løse bolte, som blev konstateret under Markvandringen, så bliver 

de efterspændt i løbet af efteråret, hvor Team Grøn også vil gennemgå alt rækværk. 
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