
 

 

 
Afdelingsbestyrelsesmøde i Dalgasparkens fællesrum d. 24-10 
Tilstede var Ole Kildevang Kristensen, Per Kristensen, Hanne 
Rønne, Ella Ramsgård og Mona Haven Jensen 

1. Godkendelse af 
referat fra 9 aug. 

Godkendt 

2. Nyt fra 
formanden 

Ingen  

3.Afdelingsmøde 
2016  

Der var en navne rettelse i referatet  Ellers 
ok 

4. Trappefejning Der har været henvendelse om 
trappefejning og vi blev enig om at 
fortsætte den ordning der er nu, hvor 
opgangene selv sørger for at dem der ikke 
kan feje betaler sig fra det .Hvis der 
kommer et forslag til afdelingsmødet i 
2017, om kollektiv fejning af opgangene 
indberegnet i huslejen, tager vi det op igen. 
Husk det er ikke afdelingsbestyrelsen der 
stiller forslag. 

5.Skilt med 
fartbegrænsning 
ved indkørsel 

Vi ønsker at få etableret , et skilt eller andre 
fartdæmpende løsninger  
 Da køres meget stærkt ,hen til Codanhus 
og  ned   i kælderen. 

6.Internethastighed 
/Tv pakker   

Vi har modtaget en henvendelse fra en 
beboer, om ikke der kan etableres 
hurtigere internet forbindelse ,andre 
udbyder af Tv pakker.Da der  er 
problemer med hastigheden på internet 
særlig om aften når der er mange på nettet 



 

 

,flere er jo også begyndt at streame Tv  mm 
.       
 Ole ,Per og den beboer der har spurgt, vil 
holde møde om det og derefter gå til 
Fruehøjgaard med sagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Gildesalen Ole har fået henvendelse fra en beboer 
som har fået afslag på at leje gildesalen en 
mandag på grund af kortspil ,dette er 
naturligvis en misforståelse da udlejning af 
gildesalen er første prionet, Mona retter 
henvendelse til Jonna. 

8.Beboermappe  Vi får jo ny tele udbyder ( Dansk Kabel tv ) 
så det skal rettes til på den side  

9.Evt. Vi synes vi mangler svar på nogle punkter 
fra afdelingsmødet . 



 

 

Referent MONA 

Der blev spurgt til en asfaltering af vejen 
ind til P pladserne, den er så hullet så man 
kan falde og brække benet hvis man går 
tværs over til sin bil. 
Der blev på afdelingsmødet spurgt om det 
hvide stakit er vores ,det mangler vi svar 
på??? 
Vi har fået stribet P pladserne op i kælderen 
der blev ytret ønske om at det også bliver 
gjort i terræn. 
 Det var ting som Kjeld lovede os svar på det 
mangler vi. 

10. næste møde  8/12 kl. 17 i fællesrummet 



 

90112 Afdeling Dalgasparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 24/10 2016 
 
Administrationen har modtaget referatet den 30/10 2016 
Administrationen har gennemgået referatet den 3/11 2016 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

1. Godkendelse af referat 
Ingen administrative bemærkninger. 

 
2. Nyt fra formanden 

Ingen administrative bemærkninger. 
 

3. Afdelingsmødet 2016 
Ingen administrative bemærkninger. 

 
4. Trappefejning 

Ingen administrative bemærkninger. 
 

5. Skilt med fartbegrænsning ved indkørsel 
Kontakt driftsleder Kjeld Kristensen for nærmere aftale om udformningen. 

 
6. Internethastighed/TV pakker 

Ingen administrative bemærkninger. 
 

7. Gildesalen 
Administrationen (og Jonna) har fulgt de anvisninger, der har været for 
udlejningen.  
Afdelingsbestyrelsen har præciseringer på vej til beboermappen. 

 
8. Beboermappe 

Ingen administrative bemærkninger. 
 

9. Eventuelt  
Administrationen har holdt et opfølgningsmøde den 5/10, efter alle referater 
er godkendt og offentliggjort.  
Opfølgning/tilbagemeldingen til afdelingsbestyrelsen er efterfølgende 
prioriteret, så de afdelinger, hvor der er taget væsentlige beslutninger 
(f.eks. husorden og lignende), kommer først. 
Asfalt på vejen ind til p-pladser: Asfalteringen tages op til 
’Markvandringen’ til foråret. Kjeld Kristensen ser dog på, om der er noget, 
som er nødvendigt at få lappet. 
Hvidt stakit: Kjeld Kristensen undersøger sagen inden malerarbejdet skal 
udføres i foråret. 
Ønske om hvide striber på p-pladsen i terræn: Ønsket tages med på 
’Markvandringen’ til foråret. 
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