
 
AFD. møde 2011 

 
 
Formanden starter med at byde velkommen til det årlige afdelings møde og foreslår John Andersen 
som ordstyrer. Og der er ingen indvendinger mod det. 
 
John Andersen konstaterer møde er lovligt indkaldt og det er beslutningsdygtigt. 
 
Formanden fremlægger sin beretning, hvor han redegør for afd. tilstand og hvad der bliver lavet. 
Efter beretningen nævner han blandt andet, at man er begyndt og snakke om sammenlægning af 9, 
11, 13 men kun på samtale niveau og formanden gør det klart, at der ikke vil ske noget af dette 
sådan med det første. Der skal nok gå nogen år før det kommer til og ske. Der blev spurgt ind til 
rengøring i vaskekælderen, hvor man mente at det kunne gøres bedre og det vil der blevet taget 
hånd om.  
Efter fremlægningen blev beretningen godkendt af forsamlingen. 
 
Fremlægning af regnskab stod Karsten Brandt for og der ikke de synderlige store forskydninger 
hvor vi har et lille overskud. I samme omgang fremlægges budgettet for næste år. 
Det ender med at budgettet bliver godkendt. 
 
Bestyrelsen havde stillet forslag om at få lavet vaskerierne sådan at hvis man ikke overholdt sin 
vasketid ved reservation så bliver der trukket 7 kr. 
Dette blev vedtaget. 
 
Andre forslag var en tørretumbler mere, fordi man mente der ikke var plads. Formanden kom med 
et andet forslag at man har tænkt over inddrage rulle rummet og så lavet det om til tørrekælder for 
at aflaste tørretumbleren lidt og det blev vedtaget. 
Samtid blev der stillet forslag om at få sat en tørretumbler op i den ulige blok fordi der er mange 
som bruger det og der er for lidt plads. Der blevet lovet at det var noget som der ville blive taget op. 
Tætning af vinduer og døre som ikke kan lukke ordentligt vil der også blive taget hånd om. 
 
Nye personer i bestyrelsen.  
 
Dorthe Lauridsen 
Dorthe Poulsen 
 
suppleanter 
 
Bodil Azizghodsipour 
Anne Dorthe Lærkegård 
 
Velkomme til dem. 
 
Man har set små drenge rende rund med kniv nede på legepladsen og spurgt ind til hvad man kunne 
gøre ved det. Der blev sagt at det bedste ville være og henvende sig til beboerrådgiveren som nok 
kunne hjælpe på det punkt. 
 
 


