
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. oktober 2020 

 

Tilstede: Carmilla, Mads, Christian, Ulla, Lene, Cecile, Joakim 

 

Afbud: Julie 

 

 Godkendelse af referat 

 Referat godkendt. 

 

 Valg at nyt bestyrelsesmedlem 

 Julie har takket nej til at træde til. 

 Lene Petersen overtager for mads Fredeløkke. 

 Christian overtager for Mads i repræsentantskabet. 

 

   Siden sidst  

 Camila har haft snakket med Betina fra strynøvejs bestyrelse, 

angående cykelskure, kildesortering. 

 Betina har fået kontakt til Fleming Kold (Cook top, 

kildesortering). 

 Camilla har haft fat i SAB angående SAB-nyt. 

 René anlægsgartner – han er i fuld gang, og han har fået for 10 

timer mere, da højen har taget længer tiden end han for 

ventet. Han har yderlige fået mulighed for at indkøbe stolper, 

spænde bånd og nye planter. 

 Borde bænke sæt, Verner har undersøgt mulighed for at købe 

nye plast planker – det var dyrene end nye sæt, han har skiftet 

planker (træ) hvor det var nødvendigt, og så kan vi skifte sæt 

løbende. 



 Kreativ dag – var en stor succes med masser af børn 

 

   Nuværende projekter  

 Kildesortering: IKEA, Camila og Joakim har prøvet af få fat i 

borgen, kunne ikke få fat i dem, og tog så fat i vand og affald 

damen, som kunne fortælle at det hele er udskudt til marts, Vi 

skal ikke selv indkøbe spande, det skal borgen, i stedet for 2 

spande på skinner, og 2 løse spande, så får vi i stedet kun 1 løs 

spand og 2 på skinner. 

 Belysning: er sat i værk og er bestilt hjem. 

 Just human fitness pladsplaceringen: Den kommer til at ligge 

hvor vi aftalte på beboermødet. 

 Fælles legeplads: Gynge er udskiftet, der er kommet sand 

under, plade til tog er bestilt, og Anders Sigvart har lovet at 

sende farvekoder til hele legepladsen til renovering. 

 Fondsøgning: Camilla og Joakim er stadig i gang, der er 

kommet 2 afslag, Camilla søger ved udlodnings midler 20-21 

tidligere tips og lotto tjeneste. 

 Hækken ved slotsvænge vej:  Albertsens skulle være i gang 

med at ordne hækken, og trappen ved nr. 8, og levering af fyld 

til pladsen. der ud over undersøges i forhold til huller på p-

pladsen – ”asfalts granulat”. – Camilla er forsat opmærksom 

om tingene bliver forbedret. 

 

    Kommende projekter 

 Skyggetræer: René Anlægsgartner og Albertsens er spurgt om 

priser, det skal nok udvides fra 3 træer til 4 - 5 træer for at 

minimere boldspil på pælen. 

 Låge og lås til cykelskurene: Cecilie har undersøgt og har haft 

svært ved at finde låger. Karsen har haft kontakt med Camillia 

og Joakim, angående 2 skydedøre der kører parallelt med 

hinanden og kan nøjes med en lås per sæt dør. 



 Halloween fest: Cecilie og Lene har sat seddeler op på døre, og 

afleveret tilmelding i postkasser. Lene bager kage, og Mads 

laver pizzaboller. Sodavand, øl á 5kr. pr stk. Henrik har tilbudt 

at lave græskar suppe, der ud over er der styr på det – de 

sidste beslutninger bliver taget mandag 26/10 når tilmeldinger 

er talt op. 

 Renovationsbilen / affaldssorteing: der har været dårlig 

kommunikation for borgen så vi afventer til molokker er på 

plads med at få affaldsbilen på besøg. 

 Renovering af st. Byhavevej: Camilla og Joakim har været til 

møde med Karsen og Verner, som har kigget på samlet 

renovering, samlet beløb ca. 59. millioner (max uden mulig 

støtte) vi snakker vider om det næste gang. 

 Bål-sted: udskudt til efter nytår. 

 Helhedsplan: møde d. 27/10/20 16:30 – 19:30 Camilla og Lene 

deltager. 

 Team 2 Julefrokost: muligt forslag fredag 11/12/20 kl.12:30, 

smørrebrød, Camilla undersøger muligheder. enten ved Spar 

eller ”frokostbiksen”. – Lene spørg strynøvej om mulighed for 

at låne Lyøvej lørdag 5/12 til klippe klister, og 11/12 til 

julefrokost. 

 

 Evt. 

 Klippeklister dag – 5/12 kl. 11 - ca. 14 

 

 

 Næste mødedato. 

 12/01/21 kl. 16-18:30 

 

 


