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Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag den, 09. november 2021, på kontoret. 

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 31. oktober 2021. 

Mødt var. 

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

 

Afbud fra: 

Andreas Knudsen bød velkommen.  

Pkt. 1. Godkendelse af forhandlingsprotokol: 

            Referatet og forretningsorden for mødet den 05. oktober blev underskrevet.      

Pkt. 2. Orientering fra formand/administrationen: 

 a). Evaluering af markvandring den 25. oktober. 

     Man fandt flere ting som vi fandt sidste år og som ikke var blevet lavet. Det var 

flere steder på Klyden hvor gårdmænd ikke kunne komme til at rense tagrender, pga. 

overdækkede terrasser. På Lunden er der flere store træer som skal fældes, de er for 

store. Generelt er der flere små ting hen ad vejen som skal laves som f.eks. overlæg-

ger ved vinduer, tagrygninger, grus i indkørsler, nye hækplanter hist og pist, og 

plante kasser fjernes på Møllegade, og de vil gerne have rionet tråd opsat, så vil de 

selv sætte nogle blomsterkasser op.  

 b). Flag m/k på Møllesvinget. 

       Flagmand for Møllesvinget blev Søren Sørensen Møllesvinget 1.  

 c). Det kommende råderetskatalog. 

      Vi må finde 1 til 2 dage sammen med afd. 9 og teknik folk og administrationen, der 

er blevet lidt rettet til            

 d). Ideer til genbrugs beholder. 

       Der kommer flere genbrugs container til næste år, vi vil prøve om man kan lave 

en affaldsø på Klyden, og hvad er prisen, og det også se pænere i stedet for 3-4 con-

tainer stående ud for hver lejlighed.    
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Pkt. 3. Afdelingssager til beslutning:  

 a.  Der var ikke noget som skal besluttes. 

 

   

Pkt. 4. Evt. 

                         Der blev uddelt ny kalender til bestyrelsen. 

 Næste møde blev den 11. januar 2022.  

 

 

Andreas Knudsen  Inger Møller 
 

 

 

 Preben Løsche  
 

 

Bent Hansen  Lars Nordahl 
 


