
Referat af bestyrelsesmøde                              Tirsdag d.1. oktober 2019 k 

 

Introduktion fra Camilla og info på vores årshjul😊 

 

Dagsorden: 

 Godkendelse af referat fra sidst:  referatet er godkendt. 

 

 Afdelingsmødet – mødet generelt og forslag som blev godkendt   : 

Alle er tilfredse, og det var ikke særlig dyrt. Pernille foreslår at vi tænker ud af boksen for at 

prøve at fange især de nye der kommer fra andre kulturer. 

Vi er blevet opmærksomme på at 2 forslag er nedfældet ukorrekt i SAB nyt. 

Korrektion: forslag 2 a: som forslag 2 eller lignende, men uden kummer, og inden for 

prisrammen 40.000  

Korrektion: forslag 5:  Der undersøges hvad det vil koste at få kummerne passet enten af 

en mand fast, eller flere gange end de nuværende 2 g. årligt af pedellerne. F.eks. hver 3 

eller hver 2 måned. Bestyrelsen undersøger pris. 

Referat sendes til boligforeningen til print og Pernille og Ulla går ud med dem. 

 

 

 Valg af 3 medlemmer til Repræsentantskabet: 

 Camilla Melin, Mads Fredeløkke, Jeanette Hingebjerg   

 

 Team 2 mødet:  Et godt møde, hvor forskellige holdninger blev udvekslet angående vores 

gårdmænd. Stor ros til Bakken-turen og snak om hvad man ellers kunne gøre fremover. Der 

er god dialog og samarbejde afdelingerne imellem, hvor man hjælper hinanden. 

Strynøvej står for det næste møde og sørger for dagsorden og referat. 

Næste møde den 14 januar 18.30 på Lyøvej (kun bestyrelsesmedlemmer) 

 

 Tysklandstur – lørdag d.30.november, I samarbejde med lille team 

Der er møde hvor juleturen arrangeres torsdag d. 3 oktober kl. 15.30- 17.30 

 Jeanette Ulla og Cathrine deltager. 

 

 Morgenmad med gårdmandsteamet – Mandag d.2.december kl. 8.00 

Vi vil rigtig gerne have at så mange som muligt deltager fra bestyrelsen. 

Der laves invitation (Camilla) og Indkøb. Menu: 3* morgen komplet (Cathrine) 

 Nutella og en morgenbitter købes i Tyskland (Camilla, evt. Cathrine) 

Ost, pålægschokolade, spegepølse og rullepølse, købes i Rema (Pernille) 



 

 Legepladsen – Legehus og stubbe samt småstens faldunderlag (Karsten Brandt) 

Er blevet ordnet 😊 Camilla gør opmærksom på at der skulle have været et anden 

faldunderlag (ligesom det gamle) end det nye der er kommet. Det var ikke det vi bestilte. 

Camilla tager kontakt til Karsten Brandt angående dette. 

Cathrine foreslår udvidelse af legepladsen. Enten med en ekstra gynge eller/og klatre 

”pinde”. Der tages kontakt til Anders Sigvardt som er kontaktmand for vores legeplads 

(jeanette)  

Pernille gør opmærksom på at der er en, der har oplevet at når det regner kan det smitte 

af. 

Mads gør opmærksom på at det ikke må afgive noget, så vi tager informationen med 

videre til Karsten og Anders! 

 

 Albertsen (anlægsgartner) – blomsterkummerne:  Vi foreslår at vi holder et møde med 

Albertsen indenfor kort tid. Karsten Brandt orienteres (Camilla)  

Alle ordinære bestyrelsesmedlemmer får besked om mødedato. 

 

 Udbedring af græsplænerne: Der mangler udbedring af græsplænerne mellem flise og 

græsplæne flere steder. ( Camilla rykker Karsten Brandt) 

 

 Parkeringspladsen – udgravning af rende med afløb til skoven: Vi vil rigtig gerne have gjort 

noget ved enden af P. Pladsen og det haster inden vinter! Udbedring af huller og vand i 

enden. Mads gør opmærksom på at der har været entreprenør på og derfor tager vi det 

med videre til Karsten Brandt, som må undersøge om det er lavet forkert? Det burde have 

været tænkt ind ved oprettelsen med vandafledning o.s.v. har det været det? Vi ønsker så 

vidt muligt en langtidsholdbar løsning. Vi snakker om, om det er det rigtige underlag? Og 

om vi skal overveje asfalt eller andet.  

  Vi er enige om at Verner inviteres med til mødet med Albertsen. 

 

 Kommende projekter: KURSUS: der afholdes kursus af boligforeningen, de er gratis og alle 

bestyrelsesmedlemmer e velkomne. Seddel er uddelegeret. Vi opfordrer alle medlemmer at 

være med😊 Husk at give Thomas Jeppesen besked senest 11 oktober, 

 

 Evt. Vi snakker om det nye skilt og p-pladsen generelt. Der er rift om pladserne, og det ville 

være optimalt hvis folk kunne holde lidt tættere, men IKKE foran trappen. Der er desuden 

nogen der holder skråt allerbagerst, hvilket optager flere pladser.  

 



Pernille efterlyser om vi kan få udbedret vasketøjskurvene, og hvis ikke er vi enige om at 

indkøbe nye men først får fremlagt hvad det koster. Der er plads til max 6 kurve.  

Kathrine spørger angående rullen, og Camilla mener at der prøves at finde reservedele til 

det fra de andre som er taget ned rundt omkring. 

Camilla oplyser om kursuser ved BL. Der er ingen indvendinger mod at Camilla og måske 

Jeanette tager afsted. 

Katrine spørger/ foreslår om man kan oversætte husordenen til andre sprog. 

Pernille overvejer/ foreslår om man kunne lave en ”velkomstkomite”, frivillige beboere, 

som kunne tage ud og sætte nye beboere ind i praktiske ting og andet😊 

Vi skal huske at tjekke øl og vand, da nogen er udgået. 

 

 Næste mødedato    torsdag den 21 november kl.19.00 med spisning (PAPAS) 


