Referat af afdelingsmødet tirsdag d. 21. august 2012

Tilstede: Marianne, Flemming, Rita, Birthe og Michael
Fraværende med afbud: Hanne og Steen

Valg af ordstyrer: ingen ordstyrer
Valg af referent: Birthe

1) Det blev vedtaget efter markvandringen at selv tilsynet med haverne (hække, græs, o.s.v.)
tager områdeudvalget sig af, mens større afvigelser i forhold til ordensreglementet
varetager DAB ifølge aftale med Jens Christoffersen (DAB)
2) Autoklubben
Flemming havde medbragt Kassebeholdning samt regnskabsbilag for indeværende år.
Afdelingsbestyrelsens ønske er at få genetableret Autoklubben med nogle nye kræfter på
afdelingsmødet d. 17. september, der er kommet mundtligt tilsagn fra flere om at de
ønsker at videre føre Autoklubben. Ellers vil afdelingsbestyrelsen prøve at fastsætte nye
regler for brugen af Autoklubben.
3) Meddelelser fra formanden
Flemming deltager i kursusset vedrørende den nye bestyrelsesportal d. 3. september
Bestyrelsen vedtog at forsætte denne valgperiode ud med uændret antal.
Kommunen har ytret ønske om at komme til Nørreby og fortælle lidt om vores ”nye”
beboere i ungdomsboligerne, det blev besluttet at kommunen vil blive inviteret til at
deltage på generalforsamlingen til januar.
Grundejerforeningen har generalforsamling til november hvor Marianne stiller op til endnu
en valgperiode og Flemming stiller op som suppleant da Nørreby’s tidligere suppleant i
grundejerforeningen er fraflyttet Nørreby.
4) Igangværende sager
Sand inde i skurene i Snerlehave vil blive udbedret med en rund fastmonteret stolpe
hurtigst muligt.
5) Meddelelser fra ejendomskontoret
Michael kunne oplyse at der har været vandskade 3 steder umiddelbart i forbindelse med
udskiftningen af fjernvarmerørene, og de alle er blevet dækket af vores forsikring.
6) Orientering fra klubberne
Seniorklubben intet nyt
NDBK har afholdt generalforsamling fredag d. 17. august, referat og regnskab er afleveret.

7) Orientering fra udvalg
Områdeudvalget kunne fortælle de havde været en tur rundt d. 8. august og havde givet 78
påmindelser omkring klipning af hække og 2 påmindelser om græsslåning områdeudvalget
følger op på det i kommende uge.
Nørreby varmelaug er ved stille og roligt at blive lukket ned.
25 års jubilæumsfest her blev afdelingsbestyrelsen enige om at gå hjem og tænke over det
og træffe en endelig beslutning på afdelingsmødet 17. september.

