
Referat af bestyrelsesmøde fredag 30.04.21 

 

Tilstede: Carmilla, Christian, Ulla, Lene, Joakim. 

 

 Godkendelse af referat 

 Referat Godkendt 

 

   Opsamling siden sidst.  

 Opsamling på Cooktoppen – Christian tager fat i Fleming i 

starten af uge 19 

 

 Beplantning af nye træer – Albertsen planer 5 nye frugttræer 

over på pælen med ”skygge træer” i forbindelse med dem vi 

mistede ved nedgravning af molokker. 

 

 Fitnesspladsen 

Udbedring af ”huller” ved underlag + græskant. 

Mulighed for hegn om fitnesspladsen for at begrænse den som 

udvidet legeplads. – Joakim prøver at undersøge muligheder. 

 

   Markvandring 

 Fitnessplads. – Se forrige punkt. 

 

  Udbedring af fliser. – General gennemgang og udbedring af 

fliser i hele området, optegning af reflex maling ved trapper fra 

vejen. 

 

 Nye sten – ved rundellerne, cykelskure og lignende. 

 



 Udbedring af græsplæne. – Gennemgået til markvandring 

 

 Opkøb af matrikel foran blok 18, til parkering og beboerhus. 

 

 Opfølgning af huller med riste i murværk. – Verner har 

informeret om at der er lukket ind til alle lejemål. 

 Affaldssorteing i vaskeri. – 3 skallespande, Pap papir, Plast, 

rest (textil). Gerne vægophængt. – eventuelt et whiteboard til 

meddeler. 

 

 Bål sted. – Nedgravede model, yderlig gennemgået på 

markvandring.  

 

 Nyt grus i rundellerne. – Opfølgning på sten, så alle bliver ens 

 

 Låg på sandkassen. – Bliver gennemgået ved markvandring 

 

 Sidestykke på baldakinerne. – Vi afventer beboerne selv 

ønsker det. 

 

 Andre tiltag. – Belysning med lysstofrør – udfasning af 

nuværende model? 

 

 Huler i parkeringspladsen. – udbedring af huler. 

 

 Stativer til askebægre ved bordbænke sæt omkring legeplads. 

 

 Børn der klatrer i træer og derved knækker grene af. – Skidte 

der viser at ”disse” træer kan holde til det. 

 



 Mulighed for under renovering at sætte klatrer væk op i 

forbindelse med endevæg. 

 

 Tørrestativer og tørresnore efterses. 

 

 Team 2 – Status 

   Lukket punkt 

 

 Nuværende projekter 

 Møde med Mikkel (Renovering) – På onsdag til markvandring. 

  

 Kildesortering Molokker – På onsdag til markvandring. 

 

 Låger til cykelskurene, og Bedre belysning i området. På 

onsdag til markvandring. 

 

    Kommende projekter 

 Renovering - På onsdag til markvandring. 

 

 

 Evt. 

  Hunde – drøftes til næste møde. 

 

 Næste mødedato. 

 Findes efter markvandring på onsdag. 

 


