
 Bestyrelsesmøde   Tirsdag Dato: 16/5-2017 Tilstede : Camilla,  Annelise, Preben og Jeanette 

 

Dagsorden: 

 

•    Godkendelse af referat  referatet er godkendt😊 

 

•    Siden sidst (igangværende projekter)   

 Camilla og Jeanette har lavet nyhedsbrev og det er delt ud til alle beboere. Vi har fået holdt et møde med 
strynøvej ang. Loppemarked, og Jeanette er tovholder på dette. Vi snakker om og har besluttet at vi vil 
gerne holde en sensommerfest for beboerne, engang i september. 

Vi snakker om mad og drikke og nogle aktiviteter både for børn og voksne. 

På nyhedsbrevet har vi skrevet at beboerne skal kontakte post nord såfremt der stadig er forkert afleveret 
post. 

Vi har fået perlesten ud, men der er jo kun bevilget til den ene side. Det havde vi ikke lige tænkt på, så 
Camilla snakker i dag med Karsten, og spørger hvad der kan laves på den anden side, så det bliver lidt mere 

fuldendt. 😊   

 

•    Markvandringen:  

Referat er udleveret til de andre bestyrelsesmedlemmer. Camilla refererer. 

P.Plads Der kommer selvlysende maling på båsene, og skilte er på vej!  

Der er ved at blive fundet en løsning på rutchebanens underlag, vi afventer svar. 

Cykelskurene går i gang i dag, (Camilla mødes med Murer) og skulle være fuldt etablerede i løbet af 14 

dage.  

Skrald og kolonihave: Der er blevet sat mægler på (Kai Kruse) og vi skal lige holde øje med hvor tit det sker, 

og give melding tilbage til hinanden. 

Ang. Rengøringen er et nyt rengøringsselskab blevet hyret fra 1 september 

 

 Fælles arrangementer (Loppemarked, skrivelse og  Stofa arrangement) 

Jeanette er tovholder på loppemarked og inviterer udvalget til 24 maj, 10.30 på lyøvej hvor vi skal mødes. 

Bettina står for udvalget med skrivelse til fodgængerovergang. 

Stofa arrangement:  Vi holder et arrangement med Stofa, fælles for alle 3 bestyrelse  om muligt  

d. 15 August kl.  18.30-20.30. Camilla er tovholder på dette. 

 



•    Nyhedsbrev  , alle synes det ser godt ud og er informativt. Og det er ok at vi skriver 

praktiske ting i også. 

 

•    Husorden -  Vi bliver enige om at kigge den igennem derhjemme, og næste gang 

gennemgår vi eventuelle rettelser. 

 

•    Evt.  

 Camilla mødes med Karsten i dag, og tager lige nogen ting : 

Græsslåning under regnvejr er meget upraktisk, varmemestrene beder Camilla tage dette op. 

Tømning af affald vil varmemestrene gerne have rykket fra torsdag til onsdag, dette tages også op. 

Evt. perlesten på begge sider 😊 

 

•    Næste mødedato.  Tirsdag d. 20 juni  kl. 10-12 

 


