
Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 5&6 Glentevej blokke og huse  

v/ Christian Yde, Formand 

Glentevej 12 st.tv.  

5700 Svendborg 

E-mail: bestyrelsenafdeling5og6@gmail.com 
 

Referent Dennis Andersen 

Den 17. juni 2020 

 

BESLUTNINGSREFERAT  

af dagens møde nr. 17 

 

Mødet fandt sted den 17. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00 i fælleslokalet Glentevej 3 

kælderen.  

 

Til stede: Christian Yde  

Martin Svendsen  

 Dennis Andersen  

 

Christian bød velkommen til mødet. 

 

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Godkendt 

 

2. Markvandring  

Bestyrelsen, varmemester Bo Jensen og inspektør John Toftning 

afholdte markvandring den 11. maj kl. 13.  

Følgende punkter er væsentligt at fremhæve ved afd. 5 blokke:  

A. Altaner og baldakiner over opgangsdøre skal males i 2021, der 

stilles forslag til afdelingsmødet senere i år om at beholde den 

eksisterende farve, eller skifte farve til en grå farve der passer til de 

nye inddækninger ved tage.   

B. Der indhentes pris på udskiftning af kældervinduer. 

C. Bede hvor bunddækket er mere eller mindre gået ud, genplantes, 

gerne efterår 2020 og 2021. 

D. Berberishæk ved vendeplads fjernes og der sås græs i 2020. 

E. Ved blokke hvor der er perlesten mellem græsplæne og blok, 

fjernes perlesten og der sås græs ind til blokken, i alt 4 blokke. Der 

indhentes pris på at lægge fliser langs blokken som flugter med trin 

til kælderværelser i 2020.   

F. Grønne områder skal generelt have større opmærksomhed, 

vedligeholdelsesniveauet ønskes hævet.   
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Følgende punkter er væsentligt at fremhæve ved afd. 6 huse: 

A. Opgange og fællesarealer i kældre pletrenses og pletmales i 2021. 

B. Udendørsgelænder/hegn i jern ved trappe til kælder afrenses og 

males i 2021.  

C. Hække udskiftes efterår 2020. 

 

3. Ekstraordinært afdelingsmøde for afd. 6 husene den 8. juli kl. 19 i 

selskabslokalet Skovly Wiggers park 191  

Der skal træffes beslutning om hæktype, liguster eller bøg 

 

4. Evt.  

Forskelligt drøftet. Kan fodboldbanen gøres mere attraktiv for beboerne, 

evt. med en multibane, bål sted/grill plads, borde-bænkesæt m.m. 

Når kommunens miljø station forsvinder ved blok og kolonihaverne, 

kunne pladsen evt. anvendes til storskrald.  

Husk sommerfesten lørdag den 20. juni kl. 17.30. 

 

5. Dato for næste møde 

Den 12. august 2020 kl. 19.00 i fælleslokalet  

 

6. Godkendelse af referatet  

Referatet godkendt 

 

 

 

 

 

 

 

 


