
  Nykøbing F. Boligselskab 

               

 

 
Afdeling 4.                      Afdeling 9. 

                Nykøbing F., den 13. juni 2016. 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 22. juni 2016. 

1. godkendelse af referat for sidste møde 10. maj 2016. 

2. Orientering ved formanden 

3. Godkendelse af budget år 2017 - afd. 4 og 9. 

4. Bordet rundt 

Afbud fra Yilmaz Deniz og Annelise Schilling.  

 

1. referat af 10. maj 2016godkendt. 

 

2.  De grønne områder i begge afdelinger trænger til en professionel rådgivning, derfor 

ønsker afdelingsbestyrelsen besøg af en professionel anlægsgartner med forstand på 

store boligområder, der skal laves en tre årig plan med økonomi på, så det kan tilpasses 

på de kommende D og V. møder med start i foråret 2017.   

Anskaffelse af havestole/borde til afdeling 4., er på vej siger Knud Weiss. 

  

Formanden orienterede om, at afdeling 4. for nærværende faktisk er en pæn afdeling, 

velvidende at der trænger til justering, men det kommer. Det er tydeligt og se at der er 

kommet styr på tingene.  

 

Tomme svalereder er fjernet og det er helt sikkert et tilbageværende problem men man 

følger det tæt. 

 

Formanden orienterede om udskiftning af vinduer i afdeling 9. – Det er flotte vinduer 

og det bliver spændende at følge mht. besparelse på varmeforbruget m.m. 

Trist er det dog, at der ikke fra Ingeniørens side er taget højde for at der skal være 

plads til rulle/persienner. Det er en kæmpe misser som vi ikke har indflydelse på, men 

vi må erkende at det er meget trist at alle beboere igen skal anskaffe nyt til alle vinduer, 

når det kunne have været undgået, hvis man havde tænkt sig om i planlægningen – 

beskrivelsen af størrelse med mere. 

 

Det har vist sig at være noget dyrere med de vinduer og dette må vi i afdelingen så 

betale for, derfor bliver der ikke nogen huslejenedsættelse denne gang. 

 

Afdelingsbestyrelsen er meget trist over dette, idet vi ellers er glade for de nye vinduer. 

 

Formanden orienterede om et møde med Mind Your Own Business omhandlende en 

lille mikro virksomhed Luksus Bilvask. 

 

De har forespurgt om de må stille et skab op i cykelværkstedet samt at de har brug for 

et udvendigt stik til strøm. 

 

Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne bakke op omkring dette projekt og stiller derfor 

forslag om, at afdelingen giver tilladelse til opstilling af et skab med lås samt etablering 



af et udvendigt stik med afbryder så der kan slukkes for stikket så det ikke kan 

misbruges. Omkostningerne skal opgøres forinden afdelingsmødet, så vi kan redegøre 

for det, dette gælder også strømforbruget som vil være meget begrænset påhviler 

afdeling 9. Er der ikke penge til det på henlæggelserne må vi tage det fra 

rådighedskontoen 119.120. 

 

Der er bestilt og leveret 3. stk. 600 liters containere til afd. 9. i første omgang, hvis det 

mod forventning viser sig at behovet er større bestilles de sidste tre stk. 

 

3. Budget for begge afdelinger godkendt, glædeligt for afd. 4. at huslejen igen nedsættes. 

Dette kunne også have været gældende for afd. 9. Men vinduerne er dyrere end 

forventet. 

 

4. Ingenting. 

 

Udestående opgaver i afdeling 4. 

 

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. 

Der er problemer med lys i vaskekælder, der henvises til sidste referat af 10. maj d.å. 

 

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.  

Flere træer har knækkede grene som gerne skal fjernes. 

 

Belægningen på vore gangstier trænger til at oprettes og helst inden næste vinter, dette 

gælder ved alle tre blokke. 

 

Fodhegn trænger til udskiftning eller nyt, der er knækket brædder flere steder i 

afdelingen. 

 

  

Mødet afsluttet. Kl. 20.00 

 

Marianne Sørensen /Werner Ifversen Madsen 

Sekretærer 


