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Referat af møde i Ådalen den 15. november 2021 

 

Deltager: Helle Sørensen nr. 34 (HS) 

                 Solvejg Nielsen nr. 102 (SN) 

                 Andreas Christensen nr 7 (AC) 

                 Susanne Sall nr. 74 (SS) 

                 Åge Madsen nr. 70 (ÅM) 

                 Marianne Buene nr. 28 (MB) 

                 Tove Garner. nr. 17 (TG) 

 

Afbud: Ingen 

 

Referent: Solvejg Nielsen 

 

                     

 

  

 

Julefrokosten (Maddamerne var til stede) 

Der er tilmeldt 29 personer. Vi planlagde indkøb, borddækning, oprydning og så videre. 

Herefter forlod maddamerne mødet. 

 

 

Inden selve mødet blev der lavet om på konstitueringen af bestyrelsen, således at 

næstformanden nu også er sekretær. 

Det vil sige SN. 

 

      Godkendelse af referat af 5. oktober. SN laver et referat. 

 

     Affaldssortering/grønne spande 

          HS har fået en henvendelse fra Bent angående pladsen til haveaffald. Det blev aftalt at SS     

          meddeler Bent, at der ikke skal bygges noget før det ordinære afdelingsmøde i foråret 2022. 



Vi nedsatte en arbejdsgruppe med MB og SN som skal tage kontakt til Nyborg Forsyning, for 

at høre hvilken muligheder vi har i det nye system. Eksempelvis, om det koster ekstra med de 

grønne spande, hvis de som tidligere ved tømninger bliver afhentet og leveret ved de enkelte 

boliger. (Hvis der på beboermødet besluttes at vi skal have de grønne spande) 

 

You See/streaming. 

 

Kontoret har afholdt et møde med bestyrelsen for at fortælle om et møde som skal afholdes 

med beboerne. Her skal det afklares om man stadig er interesseret i den lille TV pakke over 

huslejen når den nuværende aftale med You See udløber. HS har nu fået en henvendelse om, 

at man afventer et konkret svar fra You See om, hvornår den nuværende aftale udløber. 

 

Hovedrengøring af fælleshus og gæstelejlighed. 

 

HS har fået en henvendelse fra kontoret angående hovedrengøring. Vi bestiller 

hovedrengøring til fælleshuset og gæstelejligheden klarer vi selv. 

 

Områdevandring/møde med Bent 

 

SS tager kontakt til Bent angående opfølgning på, havevandring, pladsen til haveaffald og 

doseringsanlæg til opvaskermaskinen i fælleshuset. 

 

Eventuelt. 

 

SS meddelte at hun ikke modtager genvalg på den næste ordinære beboermøde. 

                 Næste møde er fastsat til den 11. januar 2022 kl. 19.00 

 

                 

 

 

Godkendt den 11.januar 2022 

 

_________________________________         _______________________________________ 

Helle Sørensen                                                        Susanne Sall 

 

_________________________________         ________________________________________ 

Solvejg Nielsen                                                        Åge Madsen 

 

__________________________________ 

Andreas Christensen 

 


