Dagsorden:
Tilstede: Ulla, katrine, Mads, Joakim og Camilla
Afbud: Julie



Godkendelse af referat
o Alle godkender – referat godkendt
Siden sidst – Markvandring
Kildesortering
Baldakiner
o Markvandring fandt sted d. 14. Stabilgrus, albertsen, og trapperne ved
parkeringspladsen er igangsat. Der ses på hvorvidt der skal laves stabilisering eller
justering af gelænder. LED belysning ved kælder og endegavl har vi fået tilbud på.
Der er ligeledes i gang sat arbejde vedr. cykelskure. Verner har bestilt nye borde
bænkesæt. Verner har styr på arbejdet vedr. borde-bænkesæt – spørgsmål rettes til
Verner. Der er blevet snakket med albertsen vedr. eng-græs. Der er takket nej tak.
o Vi har fået kildesorteringsenheder ved gårdmændende. Camilla tager kontakt til
verner, og får status på den videre opsættelse.
o Der er delte meninger om de nye baldakiner. Mange er glade for dem, men andre
har taget kontakt for at spørge til, om der ikke kunne komme sider på. Skal der
sidde nogle og ønske sider på baldakiner, må beboerne stille forslaget på
afdelingsmødet



Nuværende projekter – Udbedring af opgangene (elektriker og
murer)
Inspektion af lejlighederne (renovering)
Fjernelse af hæk (Slotsvængevej)
Afhente tilbud fra Anlægsgartnere
o Der er igangsat inspektion af lejlighederne. Majbritt og verner har været rundt ved
beboerne og forspørge om tilladelse til adgang i lejlighederne. Alle har sagt OK. Der
har været voldsom svamp i kældrene, men inspektørerne har ikke tilset kældrene.
o Nede ved hjørnet på Slotsvængevej, har Camilla haft snakket med et par beboerne
der oftest opholder sig i det givne område. Beboerne er kede af, hvis det hele af
hækken skal fjernes. Albertsen har sammen med Camilla og Verner været henne og
kigge på hjørnet, og har fundet en løsning på problemet.
o Camilla har taget kontakt til tre forskellige anlægsgartnere ifm. Pasning af kummer
mv. Der er kommet 2 ud af 3 tilbud tilbage. Vi aftaler at mødes, når alle tre tilbud er
indhentet, så vi eventuelt kan selektere tilbud fra, som vi ikke ønsker medtaget til
afdelingsmødet.



Kommende projekter – Renovation (Joakim)
LED udebelysning i området
(ved ende gavlene og kældrene)

o Joakim har haft talt med og har etableret kontakt med Pia fra Vand og Affald.
Joakim forsøger at spille afdelingsmødet ud til Pia igen. D. 25 september, kommer
vand og affald ud med informationsbilen
o Mads har været til et møde om renovationen. Der ER skraldespandsmodeller med,
når renovationsbilen kommer. Der bliver arbejdet videre i, at få storskraldsafhentningen til at køre mere flydende. Der er også blevet efterspurgt, at få
flersproget materiale med.
Mads informerer bestyrelsen om hvorledes de nye sorteringsenheder er bygget, og
enhedernes placeringer. Der kan komme komplikationer ifm. Placeringen og
tømning af sorteringsenhederne (monokler).
1. januar træder ordningen i gang. Vi drøfter, at vi som bestyrelse kan indkøbe én
fælles løsning ift. skraldespandene i lejlighederne. Camilla tager i IKEA, og køber
et sæt vi har fundet på IKEA.dk. Derefter afprøves sættet på lågerne, og derefter
tages systemet med til afdelingsmødet. Uanset udfaldet på det indkøbte
prøvesystem, så aftaler vi, at vi stiller som forslag, at afdelingen indkøber ét
fælles system til ALLE.


Afdelingsmøde – Planlægning og have tilbuddene på plads hertil
o Camilla har dags dato modtaget en mail med et udkast til indbydelse til
afdelingsmødet.
o Som udgangspunkt afholdes mødet på Lyø vej.
o Der er enighed rundt om bordet, at vi bestiller pølsevogn til afdelingsmødet.
o Vi har flere forskellige forslag: LED udebelysning (gavl og kælder), anlægsgartnere
(pasning af beplantning), affaldssystemer og fitness-pladsen. Vi afholder et
bestyrelsesmøde inden afdelingsmødet, så vi kan drøfte og fordele præsentation af
forslag ud.
o Afdelingsmødet skal afholdes så simpelt som overhovedet muligt, for at lette det
administatrive, praktiske og forberedende arbejde.



Team 2
o Mødet i april blev aflyst grundet corona – der er ikke yderligere information herfra.
o Sommerturen bliver som udgangspunkt ikke til noget.



Spørgeskemaer
o Der ses udfald i spørgeskemaerne ift. kummer . Der er overvejende positive
tilbagemeldinger. Der er ikke meget arbejde at ligge i spørgeskemaerne, da der er
igangsat arbejde vedr. kummerne.



Helhedsplanen
o Sine har skrevet til Camilla vedr. gratis koncert. Camilla har hurtigt takket ja til
tilbuddet, da det ellers ville blive givet videre til skovparken. Koncerten er lagt d. 6
August fra 15 til 16.30.
o Vi servere et par kølige sodavand og sodavandsis.
o Der er blevet uddelt information om sommerpakker til børnefamilier. Det samme
har cykeltutten også udmeldt, at de har højnet aktivitsniveauet, og derfor tilbyder
forskellige ting og aktiviteter til børn og børnefamilier.
o Vi skriver et nyhedsbrev med de nye tiltag og hvad der rør på sig i området.



Evt. - (forespørgsel fra beboer om en rygeovn)
o Beboere i nr. 9, 11, 13, 15, 17 og 19 ønsker at få tilklippet træerne i rondellerne
pga. manglede sol. Der opfordres til at tage det med på afdelingsmødet.
o Der har været henvendelser til mads vedr. meget boldspil i hans ende. Vi har opsat
nye fodboldmål på den bagerste plæne, men der kan være kommunikative
udfordringer ift. at få nudget børnene til at bruge det. Et forslag kan være, at der
opstilles et par træer på plænen mellem blokkene hvor udfordringen eksistere.
Mads laver et skriv og videregiver det til Camilla.


Katrine forslår, at man kan lave et nedsunket bålsted. Det tages med i den
videre ideudvikling og sparring med beboerne i de berørte blokke.

o Vi drøfter dilemmaet med hund. Der er flere beboere, der har hunde som er der
længere end et døgn. Det er os som bestyrelse der skal kunne stå inden for det
givende regelsæt. Det er derfor os, som skal skrive en klage. Det gør vi, som samlet
bestyrelse. Dernæst informerer vi i nyhedsbrevet at der skrives en samlet klage til
SAB fra bestyrelsen.


Næste mødedato.
o Der aftales, at vi afholder bestyrelsesmøde D. 4/8 med pizza. Der skal gives besked
til Camilla om ønsket pizza.

