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                           Den 23. februar 2021  

BESLUTNINGSREFERAT 

Af dagens møde nr. 21 

 

Mødet fandt sted den 23. februar 2020 kl.19.00 – 21.00 i fælleslokalet Glentevej 3 kælderen.  

 

Til stede:  

Christian Yde 

Martin Svendsen  

Henriette Hansen 

Frederik Sakskilde  

Dennis Andersen 

 

Christian bød velkommen til mødet.  

 

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden. 

Godkendt. 

2. Multibane  

Der er indhentet et forslag samt tilbud på en multibane, legeplads, bål sted og en 

bålhytte. Dette placeres på den nuværende indhegnede boldbane. 

Pris ca. 1 million kr. alt inklusiv. Finansiering skal blandt andet ske igennem fonde.  

Bestyrelsen er opmærksomme på evt. støjgener.  

Bestyrelsen arbejder videre med projektet og tager det op som et punkt på 

afdelingsmødet.  

3. Affald 

Molokker nedgraves først omkring uge 20. 

Der bliver lavet invitation til blokkene, til møde omkring affaldssystemet, ligeledes 

som husene fik, såfremt det er muligt grundet Corona restriktioner.  

 

4. Personalerotation  

Taget til efterretning. 

Nuværende varmemester Bo Jensen og gårdmand Henrik Rasmussen rokeres til team 2. 

Ny varmemester i team 1 bliver Verner Hansen som kommer fra team 2. 

Dette træder kraft 1. april 2021.  

 

5. Budget 2022 

I budget 2022 skal der tages højde for øgede aktiviteter i afdelingen samt aktiviteter i 

bestyrelsen.  
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6. Markvandring 

Markvandring ønskes i starten af maj, en mandag kl. 12-15 

Ved gavl i nr. 4 ønskes undersøgt mulighed for en trappe ned, oppe fra Johannes 

Jørgensensvej  

Ved gavl i nr. 8 og 12 ønskes belysning 

Garager, hvordan er lejen udregnet, lukke/låse anordning fungerer ikke optimalt på 

nogle af garageportene.  

Glatførebekæmpelse (ifølge politivedtægt kl. 7-22) 

Opfølgning på reetablering efter udskiftning af hække ved husene.  

Fremlæggelse af regnskab og budget på afdelingsmødet skal fremlægges af en 

sagkyndig fra administrationen.  

Oversigt over gårdmændenes timeforbrug i afdelingen.  

Ved nyansættelse i SAB bør stillingerne slås op 

 

7. Evt. 

Forskelligt drøftet 

 

8. Punkter til næste møde 

Legeplads/multibane  

Varme v. Sten Mørk 

Opfølgning på markvandring  

 

9. Dato for næste møde 

Tirsdag den 25. maj kl. 18.30 

 

10. Godkendelse af referat  

Referatet godkendt 

 


