
           SAB Svendborg Strynøvej afd 8 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. maj 2018 kl 19.00 – 20.30 

Ordstyrer: Betina 

Referent: Betina   

Deltagere: Betina, Sine, Annette, Kate og Jack 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra fra d. 8. februar- 

2018 

 

 

Referat godkendt og underskrevet 

2. Orientering fra de forskellige udvalg og 

grupper/klubber 

 

Fodboldmål. Det fungere med det vi har, men 

der mangler et, så børnene kan spille ”kamp”. 

Gartneren går snart i gang, men vi venter på 

svar fra Karsten om hvorvidt det er godkendt 

økonomisk. 

Kate tegner og fortæller og det virker. 

Krea-klub holder ferie fra d.1.juni -d.14.august. 

Det rykkes til tirsdag, da det kniber med at finde 

tid om onsdagen. 

  
3. Nyhedsbrev 

 
Betina laver nyhedsbrevet. 

Flytning af klub 

Gartneren kommer snart og går i gang. 

Tag hensyn til dine naboer. 

Der er stigende problemer i støjniveauet, og vi 

skal være her alle sammen. 

Læs gerne jeres husorden. 

Vi snakker om at stille forslag om at ændre 

tidspunktet hvor folk må larme. 

Opgange skal holdes fri for klapvogne, 

skoreoler og lign. Det er lovkrav i tilfælde af 

brand. 

Det vil blive fjernet uden ansvar. 

4. Hvilke områder/ting er aftalt uden at    

blive færdiggjort 

 

Fliser ved vaskeriet skal rettes op, og evt en 

bænk. 

Sandkasserne skal ordnes. Skiftes sand i den 

lille, og påfyldning i den store. 

Sedler til husorden med facebooksiden og 

fælleslokalet. 
5. Facebookside 

Hvordan får vi den mere udbredt? 

Deling af opslag, bestyrelsen synes godt om 

siden? 

Betina laver gruppe, i forlængelse med 

facebooksiden 

 



Skal vi have en gruppe, hvor beboere selv kan 

arrangere gåture, grill-arrangementer  mm? 

 
6. Skt. Hans arrangement. 

Skal vi afholde et grillarrangement, og 

efterfølgende gå i kolonihaverne og se bål.? 

Hvem vil evt hjælpe til.? 

 

Betina spørger Camilla afd 7 om de vil være 

med. 

 

7. Budgetmøde og evt havevandring. 

Karsten og jeg mødes d.9.5. kl 14.00. 

Hvad skal med.? Hvem tager med.? 

 

Lyd/efterisolering af lejlighederne til 

forebyggelse af støjgener 

Vi stiller forslag til afdelingsmødet omkring 

lydisolering og efterisolering 

8. Indvigese af de nye grønne arealer. 

Skal vi have en ”havefest”.? Evt. med 

pølsevogn og øl og vand.? 

Hvem vil evt. hjælpe med 

arrangementet.? Planlægning og på 

dagen.? 

Vi planlægger senere når vi har en dato  

9. Beboerhenvendelser Sabrina fra nummer 11 kommer forbi.  

Vi taler om at få altaner, og vi beder hende om 

at lave et forslag til afdelingsmødet 

 
10. Evt. 

 
 

 

 
. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFO  fra:  skriv evt. stikord om info inden mødet 

Formand Kasserer udvalg              Medlemmer 

 

 

  


