
 
  
 
 

Referat  
Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. 
juli 2018 
 
Mødedato: tirsdag den 17. juli 2018  
Mødetidspunkt: Kl. 19.00  
Mødested: Fællesrummet 
Mødedeltagere: Ole Kildevang Kristensen, Hanne Rønde, Mona Haven Jensen, Per Kristensen 
og Mette Møller Sørensen  
 

1. Godkendelse af referat 3. april 2018 
Godkendt 

2. Nyt fra formanden  
Efter repræsentantskabsmødet i maj er Ole Kildevang Kristensen valgt ind i 
Organisationsbestyrelsen Fruehøjgaard. Lynge Kristensen valgte ikke at genopstille, og 
Mona Have blev ikke valgt ind.  
”Tak for jeres indsats i organisationsbestyrelsen igennem den tid I har siddet i den 
Mona og Lynge. Jeg vil sige tak for den tid jeg har siddet med jer i 
organisationsbestyrelsen, det har været spændende og lærerigt. Håber jeg kan løfte 
opgaven nu jeg er den eneste repræsentant fra Dalgasparken. Men vi kan jo heller ikke 
forvente at have tre medlemmer ud af ni i organisationsbestyrelsen. Vi er jo ikke den 
største afdeling i Fruehøjgaard” – Formanden  
 

3. Opfølgning af Markvandringen i maj 
Elevatoren i 2E er blevet lavet. Men Elevatoren i 2 B ryster / larmer når den kører ned 
af ,helt galt fra stuen ned i kælderen  !! 
Gelænderet er blevet skruet fast 
Fliserne er blevet renset på tagterrassen  

4. Budgetmøde 23. august i Aaparken 
Mona, Ole og Mette deltager 

5. Forberedelse af Afdelingsmødet i Dalgasparken 11. september 
6. Adresselisten 

Vi plejer at udsende adresselisten sammen med referat fra afdelingsmødet, vi er dog 
udfordret af persondataloven. Da beboerlisten ofte bruges, vil vi i samarbejde med 
Fruehøjgaard forsøge at finde en måde at fremadrettet at kunne udsende 
adresselisten. 

7. Trafikken på Dalgas Alle / Lykkesvej forespørgsel fra en beboer 
Henvendelse fra beboer angående det høje antal biler der kører på Dalgas 
Allé/Lykkesvej, eventuelt ønske om at lukke Dalgas Allé af ved Lykkesvej. Denne 
problemstilling er dog udenfor afdelingsbestyrelsens bemyndigelse, og henvendelsen 
skal rettes til kommunen/Teknisk forvaltning.  

8. Forespørgsel fra husejeren på Lykkesvej 5 om at få lov til at lave en udkørsel fra hans 
baghave ud til vores parkeringsområde 

Forespørgslen skal rettes skriftligt til Fruehøjgaard og Vejdirektoratet (der er på mødet 
taget udgangspunkt i Vejledning til vejloven paragraf 50). 
Det formodes at forespørgslen er baseret på ønske om port og aftale magen til 
nabogrunden. Porten til nabogrunden Lykkesvej 7 er baseret på en aftale om at der 
lejlighedsvist må køres ind med trailer, intet andet.  



9. Evt.  
Ingen yderligere kommentarer 

10. Næste møde 
Hvis der kommer beboerforslag inden den afdelingsmødet, afholdes et ekstra møde den 28. 
august kl. 19.00.  

 



 

90112 Afdeling Dalgasparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 17/7 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 24/7 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 13/8 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har kun en enkelt bemærkning til referatets punkt 3 om opfølgning af 

Markvandringen i maj: Her oplyser Kjeld Kristensen, at elevatoren i 2 B skulle være 

lavet nu. 

 

Derudover har administrationen ingen bemærkninger. 
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