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Referat af møde 6 i foreningsåret 2014 - 15 
 
Mødested hos Helle Bennedsen, P81, mandag d. 15. december kl. 19:30 
Til stede: Lona, Helle, Steen, Svend, Jesper. Besøg fra advokat Hans Christian Færch 
 
Agenda: 
 
1. Klub Albert 
Udbudsmaterialet blev gennemgået af advokaten og omkostninger mv. for 
overtagelse blev afklaret. 
Den pris vi tilbyder samt formulering af begrundelse for bud blev aftalt. 
 
2. Godkendelse af mødereferat 5 
Godkendt. 
 
3. Fællesarealer 
Vi har i år bedt om at få slamsuget alle vores regnsvandskloakker. Dette arbejde 
har afsløret voldsom rodindtrængning i nogle stikledninger ved Degnehusene som 
vi også må have lavet, selv om vi så kommer til at overskride budgettet for dette i 
år. 
 
4. Nærlegepladser 
Intet nyt. 
 
5. Bredbåndsnet  
Intet nyt, men YouSee udsender brev til alle om de nye muligheder herunder en 
præsentationsperiode, hvor vi får fuld adgang til deres kanaludbud ca. 60 kanaler. 
 
6. Økonomi  
Status fra Lona. 
 
7. Lunden  
Intet nyt 
 
8. Røde Vejrmølle  
RVP januar har bladdag mandag d. 5. januar. 
 
9. Lokalplan  
Arbejdsgruppemøde fastsættes for gennemgang af det materiale vi har fra tidligere 
forslag til ændringer. 
 
10. Brugergruppen  
Helle orienterer 
de om høringsrunde for ny renovationsordning 
 
11. Carporte 
Jesper orienterer om projekt for nye carporte på P-plads D2-48. Der har været 
indkaldt til møde for beboerne om forslag til carporte søndag d. 30. november 
2014. Der foreslås moderne åbne og lyse carporte som ikke skæmmer 
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parkeringspladsen, hvor man stadig kan overskue hele pladsen og se til alle 
naboer, og som ikke forhindrer, at parkeringspladsen kan vedblive at blive brugt 
som legeplads (cykler, skateboards, rulleskøjter mv.). 
 
 
12. Eventuelt  
Vi giver Christian og Jens en lille gave som tak for deres store arbejde i 
bestyrelsen. 


