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MØDE INDKALDT AF Jesper Therkildsen 

AFBUD:  

REFERENT: Susanne Frantzen 

UDEN FOR BESTYRELSEN: Michael Vegeberg 

DELTAGERE: Jesper therkildsen, Ove Svendsen, Flemming Poulsen, Lene Gall 

SUPPLEANTER: Henrik Andersen 

REFERAT D. 13. DECEM-

BER 2017: 
Godkendt d. 10. januar 2018 

 

Dagsorden: 
   

EJENOMSKONTORETS PUNKTER: 
 

 

NØRREBY IND I DET NYE ÅR: 

Ejendomskontoret kom rimeligt nemt ind i det 
nye år, der var kun 2 postkasser, der have lidt 
overlast, og er nu blevet skiftet ud. Og ikke ret 
meget oprydning efter nytårsaften. 
 

NYE GULVE SNERLEHAVEN FÆL-

LESHUS OG TIMIANHAVEN: 

Gulvet i Snerlehaven er færdigt, og der er gået i 
gang med gulvet i fælleshuset, der var lidt pro-
blemer, men dette er løst.  
Der er ikke en præcis dato for hvornår gulvet i 
NDBK laves, når ejendomskontoret ved det, vil 
det blive meldt ud til NDBK hvornår gulvlægger-
ne er klar til at gå i gang..  
 

FALCK VAGT: 

Det er aftalt at Falck ringer til Michael, når der 
er noget hvor Michael skal involveres i med 
det samme.  
 

STATUS NUVÆRENDE KØKKENPUL-

JE: 

der er 3 tilbage i puljen, ud af de 20 der er sat 
penge af til.  
Der er ikke kommet flere ansøgninger. 
 

PLADER TIL NAVNE SKILTE + HUS 

NUMRE 

De skiftes løbende til noget der 
er vedligeholdelsesfrit, og lejernes bør også 
spørges om hvad der skal stå på navneskiltet, 
da ikke alle er glade for at reklamere med, at 
der bor en enlig på adressen. 
 

GRAVØRMASKINE: Der skal være kursus i brugen af gravørma-



skine.  

Formandens punkter:  

  

MØDER: 

Mødet i dag slutter 21.30, de punkter som ikke 
vi ikke når, tager vi d. 16. januar 2018.  
Vi skal også være mere skarpe på at holde os 
indenfor dagsordenens emner, så møderne ikke 
bliver for lange. 

 

INDKOMNE FORSLAG: 

Der er kommet 1 forslag, der er efterfølgende er 
trukket tilbage, da personen fik at vide han skul-
le stå ved sit forslag på afdelingsmødet. 
  

FÆLLESSPISNING: 

Der er pt. 20 personer tilmeldt til fællesspis-

ning før afdelingsmødet d. 22. januar 2018. 

 

  

ÆNDRING AF ORDENSREGLEMENT: 
 

De fra afdelingsbestyrelsen modtagne 
forslag til ændringer gennemgået, og 
rettet til. 

Susanne renskriver ordensreglementet, 
og sender det til Jesper hurtigst muligt, 

da det skal ud til beboerne senest på 
mandag d. 15. januar 2018, og skal lige 
forbi Charlotte i DAB først. 

 

FORSLAG TIL NY DATO FOR AFDE-
LINGSMØDET: 

Første afdelingsbestyrelsesmøde efter 

afdelingsmødet bliver d. 27. februar 
2018 kl. 18.30 

 

 

SUPPLEANTER TIL AFDELINGSBE-
STYRELSEN: 

 

Vi kigger efter egnede emner.  

KONTOR IGEN: 

Jesper har ordnet kontoret, og forventer at vi 
alle holder det, alt der ligger og flyder (roder) 
rundt på skriveborde m.m. smides ud, og ellers 
må man ligge det i den respektive persons 
brevbakke. 

 

VAGTPLAN OG ÆNDRING AF ÅB-
NINGSTIDER:  

Ændring af Åbningstider 17.30 – 18.30   
  
Vagtplaner laves efter afdelingsmødet, og hvis 
man bytter vagt efterfølgende, skal det noters 
på den kalender 2018 der er hængt op ved ko-
pimaskinen. 
 

SENIORDKLUBBENS FLYT-

NING/OVETAGELSE AF DERES  GAM-

Der er lovet nye stikkontakter, persienner 
m.m. Det er aftalt med Michael af tv bliver 



LE LOKALE:  hængende, og der indkøbes et andet til Seni-
orklubben, teleslynge flyttes, de lejeaftaler der 
er lavet for Snerlehaven flyttes til det nye loka-
le, Michael giver besked til de involverede 
lejere. 
 

EVALUERING AF NYTÅRSFEST:  

Nytårsfesten var en succes, og dem der var 
med inviteres senere til en evaluering af nytårs-
festen. 
 

MUSIKANLÆG I FÆLLESHUS:  

 
Det gamle anlæg er pillet ned, og der er bestilt 
et nyt rack højde på 138 cm, så der skulle nu 
være plads til anlæg m.m. 
Det gamle rack sættes op i Seniorklubben.  
 

 
ORIENTERING OM DRIFTSCHEFENS 

FRATRÆDELSE: 

 

Phillip Lauritsen har valgt at stoppe d. 15. ja-
nuar 2018, så der kommer en ny på et tids-
punkt 
 

ØVRIGE PUNKTER: 
 

 

Flemming: 
Foreslå, at der komme nye gardiner i hele fæl-
leshuset. 
Det synes alle var en god ide, vi kigger på punk-
tet igen når gulvene er færdige.  
 
Susanne: orienterede om tilbuddet fra Aller kon-
cernen hvor Nørreby Banko Klub har fået tildelt 
præmie fra Familie Journalen i form af 2 billetter 
til Dansk Top Prisen 2018 i Herning. Det eneste 
banko forpligtede sig til, er at hænge plakater op 
hvor der spilles banko, og uddele flyers på spil-
ledagen. 
 

 

 

   

 

OPGAVEFORDELING I AFDELINGS-
BESTYRELSEN.  

 

HANDLING: DEADLINES: 

   

   

   

 


