AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB
Kallemosen 16, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

post@aaabolig.dk

www.aaabolig.dk

Afd. 10&31
Afdelingsbestyrelsesmøde den 2.10.2013.
Følgende deltog i mødet: Jimmi Knudsen, Tage Mikkelsen, Tage Christensen, Henry Gravengaard
og suppleant Christian Rieder.
Dagsorden:
Punkt 1

Referat fra sidst

Punkt 2

Siden sidst (tilladelser m.m. og nyt fra boligselskabet).

Punkt 3

Havegennemgang

Punkt 4

Eventuelt

Ad 1
Referat fra sidste møde godkendt
Ad 2
Der har siden sidste møde været flere fraflytninger i afdelingen, og der er nogle tomme lejligheder.
Når man ser boligselskabets liste over tomme lejligheder, ser det ud til at det er lidt vanskeligt at få
udlejet det hele.
Ved en lejlighed på Hasselkær har boligselskabet foretaget oprydning, idet det efter flere
henvendelser til lejeren ikke lykkedes at få vedkommende til et gøre det, og der var så meget rod at
det var til gene for de øvrige beboere.
Ad 3
Den 26.9.2013 var der havegennemgang med følgende deltagere: Jimmi Knudsen, Tage Mikkel på
sen, Tage Christensen, Henry Gravengaard samt Jan fra boligselskabet.
På Ellekær var der de sædvanlige 2 haver, som ikke bliver holdt, det er nævnt tidligere, men der er
aldrig blevet gjort noget ved det fra boligselskabets side.
Derefter var vi en tur på Gråstenvej, hvor der er noget galt med hækkene flere steder, bladene falder
af buskene, det er ikke muligt at fastslå, om det er jordbunden, der er for dårlig, eller der har været
bladlus eller andre skadedyr, der er årsag til det. Blev enige om at lade hækkene gro op næste forår
og så tage sagen op igen, hvis det stadig er et problem.
Gennemgangen burde have omfattet hele afdelingen.
Ad 4
Jimmi havde tænkt på, om der evt. kunne afholdes en sommerfest for afdelingen. Man syntes ideen
var udmærket, men afdelingen omfatter jo også Bovrup og Varnæs, er således meget spredt, og der
er ikke gratis lokaler til rådighed, og der er ikke gode muligheder for at opstille telt m.m., så det
bliver sandsynligvis ikke til noget.
Ref. Henry

