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Nævnsmøde den 25. juni 2008. Referat 
 
Fremmødte:  
Nævnet: Henny Eilersen,  Maja Reutzer, Tove Meyling og Dorthe Larsen 
Afbud: Vibeke Hansen 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Tove     Referent: Dorthe 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra den 10. juni 2008 
Godkendt med rettelser 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 13. august 2008 
Dirigent: Maja    Referent: Dorthe 
 
4. Konstituering af afdelingsbestyrelse og udvalg 
Tove skriver den ren på computeren med hvem der er i de forskellige grupper og udvalg 
 
5. Driften til og fra 
Fra driften Michael orienterede om at han havde kontaktet kommunen Torben Sind vedr. 
kirkegårdsgrunden, arealet nede ved søen, Tunnelen og arealerne langs med Vridsløsevej. 
Græsplænerne og skråningerne er ved at blive ordnet, det ser rigtig godt ud. 
Der er blevet købt 20 skraldebøtter der skal hænges op forskellige steder i bebyggelsen, driften 
sørger selv for tømning af dem. 
Flemming spurgte om de undersøgelser der har været med signalerne til TVet og internettet om 
man vil lave opfølgning på det og det vil man gøre. Michael sagde at man vil købe noget udstyr til 
måling sammen med de andre afdelinger så man kan måle det. 
Lydisolering der er ikke sket noget endnu men der bliver fulgt op på det. 
 
6. Post 
Forskellige indbydelser til kommende arrangementer 
 
7. Udvalg og grupper 
Masterplan Tove havde været til møde i masterplansgruppen og kommer med et referat derfra. 
Boligsociale udvalg har ikke fået alle de bevilgede penge det orienterede Maja om der kommer et 
referat derfra. 
Genbrugsgruppen har holdt møde og har lavet en vagtplan for det næste halve år. 
Genbrugsgruppen skal holde deres årlige sammenkomst den 15. august 2008. 
 
 
8. Ansøgninger 
Genbrugsgruppen vil ansøge om et køleskab/ evt. med lås og et skab hvor man kan hænge 
vagtplanen op i. 
 
9. Møder og kurser: intet 
 
10. Eventuelt 
Flemming har fået adgang til hjemmesiden og vil gerne ligge referaterne ind på den. 
Gavekort til Torben på 250 kr. og 1 blomst. 
 
Mødet sluttede kl. 20.00 
 



 
 


