
referat til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d.6/3-2018 kl.10-12 

Alle er tilstede. 

Dagsorden: 

 Godkendelse af referat,- godkendt 

 

  Siden sidst 

 

a) Legepladsunderlaget:  der har været et kort møde med Anders Sigvardt fra 

Maxplay, (fra det gamle UNO) . Vi har fået valgt et nyt underlag til rutchebanen i 

en anden farve. Træstubbene bliver skiftet ud, og vi skal kun betale for de nye 

stubbe. 

b) Vaskeri:   Jeanette informerer og vi har lavet en ændring således at 

reservationstiden efter endt vask kun er på 5 min. Derudover skriver vi det i 

nyhedsbrevet helt konkret med metoden fremover. 

c) Opgangsbelysning : Vi har sammen med elektrikeren og Karsten aftalt at sætte et 

ekstra lys op ved postkasserne, så der er lys med det samme når folk går ind. Går 

via udendørslyset. Er afprøvet ved en blok. 

 

   Kommende projekter 

 

a) Lars Albertsen: Er sat til at beskære og fælde efter plan med Verner og os. 

Perlesten kommer på når frosten er væk, da der skal skrabes et lag jord af først. Og 

så skal han genetablere beplantning i kummerne, der hvor de er gået ud.  

b) Opgangsbelysning  

c) Cykelskure-belysning 

d) Sålbænkene renses iflg. Karsten også efter frost. 

e) Bestyrelsesrummene: Vi skal ha fundet ud af hvad der skal ske. Mødes onsdag d. 14 

marts fra 12-14 for at rydde op. 

Senere tager vi indkøb f.eks tavle m.m. 

Væggene: 

 

Samarbejde med de andre afdelinger:  

1. Samarbejde fremover: Vi vil gerne tage kontakt til de formænd fra de respektive 

bestyrelser – Elmevænget, Strynøvej Hjortøvænget og afholde et møde hurtigst 

muligt dato: 15 marts/22marts kl.19.  Bettina sørger for at reservere Lyøvej. 

2. Fodgængerovergang – Tvedvej? Tages videre til samarbejdet med 

Strynøvænget/hjortøvænget.(+ evt. frivillig tolkebistand + Strynøvej ang.cykelskur) 

 

 



  Etniske beboere 

 

A. Tolke, :Jeanette undersøger hvad mulighederne og regler er. (Og problemets 

omfang.) 

B. Hygge/ dialog om problemer og regler skrevne og uskrevne i boligselskabet:  Vi 

snakker om at holde åbent beboermøder igen for alle vores beboere. Og vi 

snakker om at holde et par timer åbent for etniske beboere, først og fremmest 

ved at snakke med skovbyhus. (Jeanette) 

 

 Evt.: 

 Henrik oplyser om cykelskure der bliver brugt af Strynøvejs beboere, Camilla tager kontakt 

til Formand derover. 

Ang. snerydning : Vores trapper blev ikke ryddet, men blev saltet, hvor tit ved vi ikke. Hvad 

skal gøres? Henrik tager den med Karsten. 

Ang. ekstra kælderrum: Lige nu bliver de lejet ud i hele boligforeningen, hvis ingen af vores 

egne beboere vil leje dem. Kan firmaer leje dem? Vil vi gør det muligt at opsige dem, som 

ikke bor her? Vi fortsætter med det til Karsten😊   

 

 Næste mødedato.   D. 10 april kl.10,  Camilla henter brød og Preben laver the/kaffe 

 


