
Tilstede: Camila, Ulla, Mads, Julie, Jeanette 

Ej Fremmødt Joakim 

 Godkendelse af referat 
Referat godkendt 

 Siden sidst – Nyhedsbrev/Hunde 

Omdelt til beboerne- Opfordre til at henvise folk til Facebook grupperne for 

området.  

Kaj Kruse har flere gange kontaktet Camilla med hensyn til de ulovlige hunde, 

hvor der er konstateret at nogen af hundene er fjernet. Beboerne i nummer 

XYZ har rettet henvendelse til Camilla, da de mener kommunen har godkendt 

at de måtte beholde hunden. Camilla har bedt dem henvende sig til 

beboerkontoret og Kaj K. Kaj K. har vendt tilbage og sagt at sagen går op i 

systemet, da de nægter at fjerne hunden. 

 

                        - DGI-gymnaster underholder 2 onsdage 

En god ide, der var mange børn fra området der deltog. 

 

                        - Renovations-sortering Ikea 

Joakim har monteret det i sit køkkenskab og kan anbefale den løsning vi har 

valgt. Joakim præsenterer forslaget på afdelingsmødet. 

 

                        - Møde med Karsten 

Budgettet blev fremlagt, Ulla og Camilla deltog. Der er ansat en ny inspektør, 

som hedder Thorstein. Han vil skrive de forskellige forslag som bestyrelsen 

havde fremsat, så det er klar til tirsdag 

 

                        - Fælles legepladsen 

Gynge ved fælles legeplads er demonteret, da den var defekt. Der blev fundet 

yderligere fejl på legepladsen da man gennemgik den med Anders Sigvard, 

som vil blive rettet. Der vil blive hængt en ny gynge op, men der er ikke 

fremsendt et tilbud endnu på ny sansegynge. Vi har bedt om maling til, at 

man kan rette lidt op på de steder hvor det er slidt ned. Der er beboere der 

har meldt sig på banen for at male, hvis gårdmænd ikke har tiden til at male. 

 

                        - Fondsøgning Just Human Fitness plads 

Der er lavet 4 ansøgninger til forskellige fonde. Albani fonden har meldt 



tilbage og der er givet et afslag i år, grundet mange ansøgninger. 

Fynske Bank, Nordea og Augustinus fonden melder tilbage i løbet af efteråret. 

 
 Nuværende projekter – Gratis koncert torsdag d.6/8 (indkøbe is og  

                                                  sodavand for både St Byhavevej og Strynøvej). 

Der er opsat strøm til DGI og musikken.  

Musikerne vil gerne have en pavillon opsat, både i tilfælde af varme eller regn. 

Strynøvej har henvendt sig om deling af udgifterne, da de ikke kan stille med 

repræsentanter. Camilla har indkøbt vare og finder ud af hvordan man deler 

udgifterne. Vi skal have sat pavillon op og taget ned, samt slæbt sodavand og 

is frem og tilbage.  

Mads/Joakim tager sodavand og Is ned kl. 16. 

Ydermere DGI 5/8-2020 

 

 Afdelingsmøde - Klargøring af Lyøvej 

Opsætning af bord i fællesskab kl. 1730, mødes i bestyrelseslokalet. 

Den nyvalgte bestyrelse mødes efter mødet og aftaler dato for møde og 

rydder op. 

Ulla tømmer opvasken onsdag. 
                                - Hvem gør hvad? (oplæg af de forskellige forslag) 

Joakim fremlægger affaldssortering. 

Camilla fremlægger Anlægsgartner tilbud. 

Mads fremlægger belysningsforslag. 

Anders Sigvad fremlægger legeplads. 

                      - Hvilken rækkefølge tænker vi at emner skal komme i    

                                   og HP og Anders skal på hvornår? 

Helhedsplan først og max et kvarter. 

Resten ifølge dagsorden 

24 tilmeldt til spisning 

 Kommende projekter - Fjernelse af hæk  

Bliver fjernet i efteråret 

                                             - Bord/bænkesæt udskiftes   

Stadig i restordre.  



Undersøgt om det kan svare sig at skifte træ, dette giver ikke økonomisk 

mening.                                                              

                                             - Cykelskurene tjekkes (Gårdmændene) 

Afventer.  

Evt. tage nye cykelskure op under EVT. på afdelingsmødet. 

                                             - Frokost med gårdmændene (skulle have     

                                                været før feriestart).     

Planlægges med den nye bestyrelse.  

                                             - Renovation 

Renovering af bygningerne, er udsat til at vi har endelige tilbud og forslag fra 

energikonsulenterne 

Affaldssortering, 25 september kommer vand og affald med 

informationsbilen. Vand og affald deltager med et kort oplæg på 

afdelingsmødet.  

 Evt. 

 

 

 Næste mødedato. 
Aftales med ny bestyrelse i forbindelse med afdelingsmødet 

 


