
Referat af bestyrelsesmøde. 

Tilstede: Camilla, Annelise, Preben, Jeanette 

Henrik mangler? 

 

 Godkendelse af referat: referat er godkendt 
 

   Siden sidst 
 

Ang. Arrangement med Stofa tager C. kontakt til Strynøvej og finder ud af hvem der kommer fra 
deres bestyrelse. Jeanette har meldt afbud. 

 Camilla, og Annelise og Preben kommer. 

Camilla informerer: Der er blevet stillet forslag om fælles møde med Verner, Karsten og 
bestyrelserene på elmevænget, strynøvej, og hjortøvænget. 

P.T. skubbet til hjørne,! 

Vaskekælder bliver diskuteret frem og tilbage, vi skal huske næste gang at informerer vores 
beboere lidt bedre, inden store tiltag. Boligforeningen havde også glemt at give folk besked om 
poletter. Så folk har været lidt frustrerede. 

Camilla tager kontakt til Helle. formand fra kolonihaveforeningen ang. Skraldeproblemet. Hun skal 
lige have tiden til det. 

 
   Fælles beboerhygge d. 14 oktober 2017 fra 13-16. 

 

(Loppemarkedet var der ikke tilmelding nok til, så det blev aflyst.) 

Der er indkøbt pavilloner og taget kontakt til pølsemand. Pris 20,- pr beboer ( 3 pr. lejemål) 

 og kun dem der kommer. Dvs mellem 4-6ooo,- 

 

Andre indkøb: 

Dagrofa: salater, tallerken, bestik, krus,5 ks øl,5 ks vand. 

Der er indhentet tilbud på gøgler til at underholde voksne og børn med akrobatik og lege m.m. 
pris: 3000,- 

Forslaget er godkendt, så Camilla tager kontakt til Martin Gøgler. 

Så selve dagen har vi pølsevogn, tilbehør samt x antal vand/øl pr. beboer 

Vi tænker lige over udførelsen rent praktisk. 



 Juletur med Hjortøvænget og Strynøvej 

Sidste gang blev der informeret om tilbud i de forskellige butikker ved grænsen, og det hjalp på 
tiden, alle kom før tid til bussen. 

Der var bingo og det foreslår vi igen med X antal gevinster. Samt en julekalender pr. barn. Praktisk 
indkøb tager vi med de andre bestyrelser. 

2 ½ time hvert sted. 

Datoen lørdag d. 2 december fra 08.00 – 20.00  

Sheila kontakter Camilla, der skal være 2 rep. fra St. Byhavevej og Hjortøvænget samt 3 fra 
Strynøvejs bestyrelse som mødes for at planlægge turen.  

 

 Annelise er med på Lyøvej, derefter stopper hun som suppleant, vi siger tak for din 
medvirken indtil nu. 

 

       

   Møde med Verner og Karsten, formand 

Murværk: Der er fugt, ordnes med sempex. Begyndende skimmel tages med rodalon. Verner låner 
os en spray. 

Legeplads: Verner går legepladsen igennem, med sikkerhedshensyn. 

Ang. Rutchebanen: bliver tidligst lavet i marts. 

Ang. Garage: Vores beboere kan nu også leje garagerne ved Strynøvej, hvis de har stået tomme i 3 
mdr. opslag kan ses hos gårdmændene eller man kan ringe til boligforeningen. ( Reg. Nr. skal 
vises.) 

Cykelskure og led lys i opgang: 

 Vi mangler stadig stik i cykelskurene. 

Verner fandt ud af at inden for 14 dage, vil stikkene blive ordnet. 

Led lysene er der lang ventetid på, selvom de blev bestilt i foråret. 

Ang. Beplantning i kummerne: Lars bliver kontaktet af Verner ang. Udskiftning af planter, da 
mange er gået til. 

Tidsplan ang. Kummerne:  2 gange om året går gårdmændene rundt- foråret start marts/april og 
efteråret september/oktober. 

Derudover er det beboerne selv og de må gå ud lige så tit de vil. 

Ang. Græsplænen: Maskinen er gammel. Skærerborene er blevet taget af. Der findes en anden 
løsning til foråret. 



Forslag:  Der er træer der er generende for beboere derfor finder vi frem til et forslag om 
beskæring/ nedskæring. Derefter foreslås det at de beboere der er involveret bliver adspurgt, 
såfremt det er hensigtsmæssigt. 

Bestyrelsen og transport: 

Vi skal have udleveret køresedler, så vi kan få dækket evt. transport.    

 Evt.:  

 

 Næste mødedato:  Torsdag d.23. November 2017 kl. 10-12 


