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Referat AB-møde onsdag den 4. november 2015 
 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Samieh Shumar, Per Møller Sørensen, Per Pedersen, Jørgen Bendix, 
Marianne Garn, Joan Henriksen, Kirsten Widenborg og Jan Poulsen. 
Afbud: Johannes Pleidrup 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder    
 
Bitten bød velkommen og Jørgen blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Der var kommentar til pkt. 6 som skulle have indeholdt en drøftelse af hundeskilte. 
Pkt. 6 blev udvidet. 

Pkt. 6A Håndtering af skimmelsvampsager 
 Pkt. 6B Hundeskilte 
 
3. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Jan er i øjeblikket i gang med ”MUS” medarbejder udvikling samtaler. 
Tværvej 3 er udlejet til erhverv, Jan kigger på lejekontrakt for at præcisere hvilke retningslinjer der er 
gældende for lejemålet. 
Jan orienteret om, at der indkaldes til møde med formandsskabet, omkring muligheder vedr. 
vand/varme måler, der er nogle muligheder som skal drøftes inden en bestyrelsesbeslutning. 
 
Pt. ledige lejemål 
 
Hos kommunen 1 familiebolig. 
Oprykningslisten 5 familieboliger.      
 
 
4. Nyt til og fra formanden. 
 
Der har været møde omkring anvisningsaftalen, aftalen fortsætter uændret, dog med de ændringer for 
ungdomsboliger som organisationsbestyrelsen har besluttet. 
 
Der har været afholdt møde med ungekontakten ang. husorden/husregler. 
Husorden er klar til underskrift. 
 
Formænd for de 3 afdelinger har afholdt møde omkring en fælles folder/blad 
Pris for dette tilbud er ret høj, og tidsfristen ret kort for at give svar. 
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På den baggrund besluttede bestyrelsen at takke nej til det fremlagte forslag på nuværende tidspunkt, 
og efterfølgende vil bestyrelsen forslå Syd og Storehus, at man kigger på at lave noget fælles på tværs 
for at sætte fokus på, at fremme Stationsbyens omdømme.  
 
Der afholdes møde den 16. november med politi, tema er tryghed. 
 
Nyt weekend seminar for alle 3 afdelingsbestyrelser er blevet foreslået, bestyrelsen bakke op om dette 
forslag. Der skal aftales et tema for dette seminar. 
 
5. Budgetkontrol 
 
Jan indkalder økonomiudvalget til budgetkontrol den 11.11-2015 
 
6.A Håndtering af skimmelsvampsager. 
 
Eksisterende retningslinjer blev gennemgået af Jan. 
Jan ændre retningslinjerne sådan, at der fremover vil fremgå, at udbedringer omkring skimmelskader 
altid skal ske i samarbejde med ejendomskontoret. 
 
6.B Hundeskilte 
 
Skilte omkring at hunde skal føres i snor, er meget mangelfulde i området. 
Jan indkøber skilte med hunde skal føres i snor, samt at efterladenskaber skal samles op. 
De vil blive opsat rundt om i området, først og fremmest inden for Bymuren. 
 
7. Nyt til og fra udvalg 
 
IAB 
 
8. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og opdateret. 
 
8. Evt. 
 
Der blev informeret om hvordan sager mellem vores byggeprojekt og daglige vedligeholdelsesopgaver 
håndteres. 
 
Belysningen i området blev diskuteret, den opfattes meget mangelfuld, og der er enighed om at bedre 
belysning vil skabe bedre tryghed. 
Belysningen undersøges nærmere om bringes på et senere tidspunkt. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 20.45 
 
 
Referent: Per Møller Sørensen 


