
 

Referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2023 

Deltagere:  

Jette Exner 

Frederik Sakskilde 

Mette Rasmussen 

Vanda Kyed 

Henriette Hansen 

 

Aflysning af møder 

Møder skal ikke aflyses selvom enkelte ikke deltager. Det kan give for mange emner på det kommende 

møde.  

 

Opfølgning fra sidste møde 

Frederik har fået budget og regnskab for udlejning af fællesrummet og garagerne. Det fylder rigtig mange 

sider, og Frederik vil lave et bedre overblik til næste møde.  

Ved husene bliver der nu kigget på lyscensorer. Det er et stort ønske fra beboerne i husene, at de får 

besked om at der kommer håndværkere. Det kan fx være SMS, mail eller en seddel i postkassen som 

blokkene får. En maler havde fået skæld ud af stort set alle beboere, da han skulle male i vaskerummene i 

husene. Beboerne vidste ikke at han skulle komme, og havde derfor tøj hængende dernede. Maleren ville 

bringe det videre til Verner, da han selvfølgelig ikke skal have skæld ud for at passe sit arbejde.   

Forslag til årshjul:  

• Fastelavn 

• Sankt Hans 

• Sommerfest 

• Loppemarked 

• Tysklandstur 

• Julehygge/julefrokost 

Der skal stemmes om fordelingsnøglen et afdelingsmøde. Det er ikke noget bestyrelsen kan ændre på.   

Der er intet nyt med elektriker i afdeling 5. Frederik rykker fortsat for svar.  

Grillpladsen ved fællesrummet er blevet udvidet, men den er for lille i forhold til det bestilte. Derudover er 

flisegangen foran fællesrummet blevet ødelagt, da håndværkeren er kørt med maskiner der.  

 

 



Postkasse  

Der er kommet en postkasse ved vaskeriet, postkassen skal bruges til post til bestyrelsen.  

 

Beplantning 

Træerne ved blok 1-5 er meget høje og bliver ikke passet. De trænger til en udskiftning eller pasning. 

Bestyrelsen arbejder videre med punktet.  

 

Socialt ansvar 

Hvad er afdelingens sociale ansvar? Bestyrelsen undersøger det.   

 

Udlejning af fælleslokale 

Der var en snak omkring prisen for leje at fælleslokalet, og frister for udlevering/aflevering af nøgler.  

Hvordan fælleslokalet må bruges skal klarlægges og reglerne skal nedskrives.  

 

Eventuelt 

Parkeringspladser ved blokkene er ikke afklaret endnu. SAB og Svendborg Kommune arbejder stadig på 

sagen.  

Det er et ønske, at der i de nye husordener bliver skrevet om der må bruges alternative varmekilder, og 

hvilke alternative varmekilder der i så fald må benyttes.  

Der er problemer med affaldssortering i husene, hvor andres skraldespande benyttes til usorteret affald. 

Problemet breder sig også til blokkene, hvor der blandt andet åbnes poser med storskrald.  

Grusarealer ud mod Skovvej ønskes etableret med græs, hvis de ikke omdannes til parkeringspladser.   

Trappe fra blok 2-4 op til Johannes Jørgensens Vej er ønsket på en markvandring, men kommunen har 

tidligere afvist dette. Vi arbejder videre med sagen, for at finde ud af hvilket område der er SABs og om der 

er mulighed for, at lave trappen.  

Næste møde er 3. april 2023 kl. 18.30, hvor der er åbent for beboere i tidsrummet 18.30 – 19.00.  

 


