Tilstede: Camila, Ulla, Mads, Lene, Cecilie, Joakim, Christian
Afbud; Julie


Godkendelse af referat
Fremadrettet må der ikke stå lejemål i referatet, ellers godkendt.



Konstituering af Bestyrelsen
Formand: Camilla
Næstformand: Joakim
Referent: Christian
Praktisk mus: Ulla, Cecilie, Lene
Suppleanter har stadig taleret
Repræsentantskabet: Camilla, Joakim, Mads



Afdelingsmøde
- Helhedsplanen, Vand og affald, korter tid til afdelingsmøde.



-

Kildesortering af affald, købsaftale med Ikea (måske via borgen).

-

Låge og Lås til Cykelskure
Max budget 75.000
Cecilie undersøger hvilke muligheder der er.

-

Belysning kommer af sig selv.

-

Husorden medbringende til næste møde, formål at opdater og rette husorden.

-

Fitness Plads Just Human – Strynøvej har godkendt den store plads.
forslag til placeringer er Vores oprindelige ide, på langs med legepladsen ned mod slotsvænget,
og op mod strynøsvejs græsplæne.

-

Skyggetræer:
Beplantning af nye skyggetærer.

Siden sidst:
- Fælleslegepladsen ny gynge er kommet op.
Under vippen og drejetingene bliver gummiunderlaget fjernet og lagt sand i stedet.
-

Fondsøgning:
Camillia og Joakim står for at søge penge til fitness pladsen fra forskellige fondet.

-

Anlægsgartner, René
Er gået i gang med højen,
Spørg ham om han vil kigge på at plante 3 tre stk. skygge træer.





Nuværende projekter:
- Hækken ved Slotsvænget afventer stadig at blive fjernet.
-

Bor bækkesæt der er i stykker skal udskiftet.

-

Trappe ned til parkering mellem blok 8 og 14 udskiftes.

Kommende:
- Juletur 2020 aflyst grundet Corona men, bliver udskiftet med Halloween ”fest” græskar
udskærings sammenværd
Budget 5.000 kr.
-

Festudvalg:
Cecelie og Lene, Camilla med som konsulent.

-

Julefrokost:
Bestyrelsen og gårdmandsteamet
Vi holder fast i at arranger en julefrokost.

-

Fitnessplads er tidligere diskuteret.

-

Renovationsbilen
Kommer til St. Byhavevej 25-09-2020
Joakim ringer til Pia og finder ud af hvordan og hvorledes,
Foreløbig plan er græsplænen ved.

-

Kreativdag – Lyøvej
Lokalet på Lyøvej lørdag 19-09-20 + 26-09-20 fra 10-14 primært for børnene på St. Byhavevej
og Strynøvej.

-

Renovering af boliger:
Der skulle være kommet noget, men er stadig ikke modtaget af bestyrelsen.

-

Team 2:
Christian er tovholder for kontakt og opfølgning på samarbejdet.

-

Helhedsplanen:
Der er en dialog i gang omkring støjregler for et større område.





Evt.:
- Kildesortering:
-

Cooktop: - eklektisk udekøkken
Mads kontakter Fleming Kold for at find ud af at få ham til at komme til næste bestyrelse møde
og få nærmer information.

-

Gril både stengril vi i forvejen har og Cooktop.

-

Mulighed for Bål sted.

-

Forsalg til 5 punkter til formandsmøde:
Støj inde og ude.
Affaldssortering og storskrald
Husdyr

-

Henvendelse til strynøvej med oprydning efter sig selv på fællesområderne og at man ikke
tager andres ting.

Næste bestyrelsesmøde
27-10-20 kl:16-18

