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Afdeling 4.                      Afdeling 9. 

                  Nykøbing F. den 12. maj 2016. 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 10. maj 2016. 

1. godkendelse af referat for sidste møde 11. november 2015 

2. Orientering ved formanden 

3. Godkendelse af regnskab for afd. 4 og 9. 

4. Valg af repræsentanter m/ stemmeret til Repræsentantskabsmøde 18. maj d.å. 

5. Bordet rundt 

Afbud fra Yilmaz Deniz.  

 

1. referat af 11. november 2015godkendt uden bemærkninger. 

 

2.  Vi skal huske at beplantning i begge afdelinger som skal udskiftes, - det skal være 

næsten vedligeholdes frit, idet ejendomsfunktionærerne ikke er ansat som 

anlægsgartnere og derved skal der plantes med omtanke og gerne i dialog med 

ejendomsfunktionærerne. 

Vi bestiller hvad det skal være og ejendomsfunk. Indkøber, dette gælder ligeså 

anskaffelse af havestole/borde, vi skal dog sikre at der er henlagt midler til dette. 

Der indsendes forslag til fældning af træer i afd. 4 og 9. – 4/5 stk. på finlandsvej og 

2/3 stk. på gedservej(specielt Sølvhængepil 2 stk.) 

Der indsendes forslag til anskaffelse af askebægere til udendørs montering ved 

opgange i begge afdelinger. Vi tænker at det kan finansieres i indeværende år fra 

konto 116. 

Hvad angår svaler som er TOTALT fredet, har det vist sig, at man ikke har fjernet 

reder som lovet, dette har betydet at der nu er unger i reden og de må ikke røres. Vi 

har droppet opsættelse af net idet svalerne vil bygge uden på disse net. I stedet vil 

ejendomsfunktionærerne få fremstillet et værktøj og holde øje med nydannelse af 

reder for dernæst at fjerne det. Billigste og bedste løsning på dette problem, som er 

mest udpræget i afd. 4. 

Vi er gået bort fra ideen om at fjerne hække langs finlandsvej blokken. Men vi har 

besluttet at hækkene mod enighedsvej skal klippes så de er ensartet i højden og der 

skal lægges sten under altanerne så katte ikke besørger der. 

Det er ligeså vigtigt at de beboere som passer de små oaser i afdelingen fortsætter 

med dette, hvis ikke, - så vil oaserne blive tilpasset beplantningsmæssigt på en måde, 

at de fremadrettet ikke kræver beskæring m.m. Det er vigtigt og pointere den store 

tilfredshed med den flotte vedligeholdelse som vores beboere står for. 

Der er problemer med lyset i vaskekælderen om der er et tids ur eller fotocelle ved vi 

ikke, men det vi vil gerne have det undersøgt og lavet hvis det er i stykker. 

Samtlige navneskilte i opgangene i afdeling 4. vil vi gerne have fjernet, idet der står 

navn på postkasserne, det er unødvendigt med dobbelt og er tidsbesparende for vores 

ejendomsfunktionærer. Forslaget stilles på afdelingsmødet d.å. 

Det er indtrængende nødvendigt med anskaffelse af 6 stk. affaldscontainere til 

afdeling 9, vi har siden 1. januar d.å. fulgt det nøje om må erkende der ikke nok 

containere, derfor bestiller vi det hos inspektør K.J.W/Mike H. Dette er i øvrigt 

clearet med K.W. I tilfælde af at der ikke er plads i affaldshusene til alle containere, 



inddrages et par knallerthuse til denne opgave og de skal derfor slettes i udlejning, 

dette kan blive nødvendigt. Alle løsningsmodeller er prøvet af forinden denne 

beslutning. 

 

En enig Afdelingsbestyrelse står inde for alle beslutninger og fremstilling af forslag i 

begge afdelinger. 

  

 

3. Regnskab afd. 4 og 9. godkendes i sin helhed og vi glæder os over de overskud som 

er i begge afdelinger.   

 

Besparelserne omkring ”vi løfter i flok” ved at ejendomsfunktionærerne udfører 

opgaver, som tidligere blev udført af eksterne håndværkere, er begyndt og slå 

igennem, det er meget glædeligt. 

 

Det er et flot resultat på Gedservej med skærver og kantsten v/ lindevænget. 

Beskæring af buske samt træer er udført, resultatet er flot. Arbejdet udført af 

ejendomsfunktionærerne selv. Super! 

Information omkring maling af altaner i afdeling 4. gives på afdelingsmødet. 

 

4. Marianne Sørensen-Lars B. Rasmussen-Annelise Schilling-Yilmaz Deniz-Werner 

Ifversen Madsen Deltager med stemmeret. 

 

5.  Udestående opgaver i afdeling 4. 

Påfyldning af jord i bede forskellige steder samt gødning, idet bedene virker udpint. 

Vask af kældervinduer samt kælderdøre. 

Indkøb af havemøbler samt planter m.m. i samtale med Marianne efter behov der er 

sat penge af på konto 116. 

 

Udestående opgaver i afdeling 9. 

Justering samt udskiftning af hængsler i hoveddøre og dørpumper som skal justeres 

så døren ikke smækker, men har forsinket lukning og det skal respekteres. Jeg har 

efter mødet fået oplyst at hængslerne endeligt er ankommet og man vil gå i gang 

snarest muligt. Glædeligt! 

 

Bestilling af 6 stk. 600 l affaldscontainere, Inspektørerne kontaktes. 

 

Mødet afsluttet. Kl. 21.00 

 

Marianne Sørensen /Werner Ifversen Madsen 

Sekretærer 


