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Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag den, 19. april 2022, på kontoret. 

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 11. april 2022. 

Mødt var. 

Inger Møller IM 
Preben Løsche PL 
Daniel van Stuivenberg DVS 
Poul Bløcher PB 
Andreas Knudsen AK, ref. 

 

Afbud fra: Ingen. 

Andreas Knudsen bød velkommen.  

Da dette møde er det første for de 2 nye medlemmer Poul Bløcher og Daniel van Stuivenberg, blev 

der kort gennemgået omkring arbejdet i afdelingsbestyrelsen. 

 

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. Det kommende råderetskatalog. 

Der er fællesmøde sammen med afdeling 9, lørdag kl. 10:00 den 7. maj 2022, da skal 

vi gennemgå råderetskataloget og husorden og tilladte arbejder. Der er afbud fra 

Preben Løsche.   

 b. Blomsterkasser på Møllegade: 

Jeg var på besøg på Møllegade sammen med Helle fra teknikken ang. blomsterkasser. 

De vil få blomsterkasser som de har nu, og så vil der til efteråret få de nye blomster-

kasser tilsvarende som de gamle af træ, der var en lejer der blev glad da vi tog beslut-

ningen, og han skulle nok selv afmonterer de gamle, når vi stillede en trailer til rådig-

hed når tiden var der, vi kan nok bruge traileren som græsklipper Keld bruger han 

stiller den en uge.  

Så fremadrettet vil der så komme en ny konto på budgettet. 

c. Støj fra motionscenteret Møllegade.  

Der har været klager over støj fra motionscenteret, man fik kontakt med ejeren af 

bygningen, så nu er der sat støjmålere op så må man tage den derfra.   
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d. Fliser på Klyden. 

     Helle og mig var på Klyden for at se på fliser.  Jeg sendte en mail den 25. juni 2021       

til den tidligere tekniker med billeder, men det skete ingenting, det bliver rettet, vi 

kan ikke have at folk falder på Klyden. 

 e. Kursus for afdelingsbestyrelser. 

    Den 12. april var vi 4 mand som var til kursus for afdelingsbestyrelsen, det var et      

godt møde. 

 f. Udlejningssituationen. 

       Der er pt. 1 ledige bolig, men man forventer at kontrakten bliver skrevet under i 

denne uge.  

Pkt. 3. Afdelingssager til beslutning:  

 a. Forretningsorden som var udsendt sammen med dagsorden, 

  Vi gennemgik forretningsorden der blev besluttet at vi skulle have en næstfor-

mand, det var stemning for blev Poul Bløcher forretningsorden, blev godkendt og 

underskrevet.  

 b. Uddeling af post.  

Daniel tager sig af Vænget, Allégade, Rådhusstræde, Nygade, Aaløkkevej, og Stati-

onsvej. 

Preben tager sig af Møllesvinget. 

Andreas tager sig af Klyden, Lunden, Mejsevej Kvarteret, Østergade, Guldagervej, 

Markledgade, Nørregade og Møllegade.   
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Pkt. 4. evt. 

Vi prøver med samkørsel til Aabenraa den 7. maj. Jeg tager kontakt til Per Holm afd. 9. 

Daniel og Poul fik udleveret deres Password til bestyrelsens portalen.   

 

 

 

Andreas Knudsen  Inger Møller 
 

 

 

 Preben Løsche  
 

 

Daniel van Stuivenberg  Poul Bløcher 
 


