
SAB Svendborg Strynøvej afd. 8 

Bestyrelsesmøde mandag d.21.03.22 kl.18.00 

 

Ordstyrer: Betina R  

Referent: Bettina A 

Deltagere: Lennart, Daniel, Annette, Sabine, Betina og Bettina 

Formand:  Betina Rosenkjær, BR 

Medlem(er): Bettina Andersen,  BA 

 Daniel Christensen DC 

 Sabine Hansen SH 

 Lennart Frederiksen LF 

Suppleanter:  

Annette Kristensen AK 

Louise Petersson LP 

Mari-Louise Christensen MC 

Referat 

Ved forfald, så husk at melde afbud. ☻ 

1. Godkendelse af referat Godkendt 

2. Husorden – afsnit storskrald Forslag til husorden omkring affaldssortering, er 
godkendt. 

3. Biodiversitet – Annette og Betina fortæller 
om seneste møde (d.15.3.22) 

Ønsket om at bruge skraldestativer til afskærmning 
og brug til at der kunne vokse vildt omkring dem, 
kan desværre ikke bruges i det omfang der var 
ønsket. Mange af skraldestativerne skal bruges 
andet sted. Derfor vil der blive taget andre 
muligheder i brug. Rivenet og stolper kan tages i 
brug, som afskærmning samt til brug for vildt 
voksning. 
Vi afventer fortsat det endelige tilbud på 
biodiversiteten. Inspektør og bestyrelse skal 
godkende tilbuddet. Der vil komme skilte som viser 
biodiversiteten. 

4. Boldbane – da den ikke kan ligge på 
fællesarealet, må vi overveje om vi 
skal/kan have en. 

Boldbane – Vi må bruge boldbanen bag St. 
Byhavevej.   



5. Borde-bænkepladserne 
Vi må finde på nye løsninger. 

De gamle skraldestativer skulle bruges som 
afskærmning ved borde-bænkepladserne, dette er 
ikke en mulighed længere, da stativerne skal 
bruges andet steds. Vi har nogle få skraldestativer, 
som vi har mulighed for at bruge. Der bliver derfor 
også taget andre muligheder i brug for 
afskærmning, som pæle og rivenet. 

6. Arrangementer –  
Sommerfest 2022 
Fastelavn 2023 

Efter Corona årene, trænger afdelingen til at holde 
en fest sammen. Forslag modtages. 
Fastelavn tages op sidst på året, så det kan 
planlægges til 2023. 

7. Kommunikation Er blevet betydeligt bedre. Der er oprettet 
beskedgrupper i bestyrelsen, som et ekstra 
kommunikationsmiddel, det fungere rigtig godt.  

Formand Betina er glad 😊 

8. Arbejdsgrupper biodiversitet og 
borde/bænkepladser 

Der skal laves to arbejdsgrupper, som alle i 
afdelingen kan melde sig til. Det er i forhold til 
biodiversitet og borde-bænkepladser. Vigtig vi alle 
løfter i flok og melder til. Alle børn er også 
velkommen til at deltage. Eks: skal der males 
kummer til biodiversiteten, alletiders 
børneopgave.  
Der kommer sedler op i opgangene hvor der vil stå 
tilmelding til de to arbejdsgrupper. 

9. Info Vippen på legepladsen, bliver der kørt garantisag 
på fra SAB. Forhåbentlig bliver den snart lavet.  
Kreaklubben, bliver der fortsat afholdt hver tirsdag 
i fælleshuset, hvor alle er velkommen. Lørdag d. 
23.4.2022 bliver der holdt en ekstra Kreativ dag, 
hvor også alle er velkommen. 

10. Kommende møde dato 2.5.2022 kl. 18.30 

11. Beboerhenvendelser Flere har henvendt sig ang. varmestigning. Se det 
nye SAB blad hvor dette er beskrevet. 

12. Evt. Referat af bestyrelsesmøder, ligges på SAB 
hjemmeside, samt vil det komme i tavlen i blok 1-3 
og Betina formand vil undersøge om vi kan få en 
tavle op ved blokken omkring garagerne, som kan 
bruges til samme formål. 
 
Betina formand vil tage kontakt til vand og affald 
om der findes nogle skilte eller anden anvisning i 
forhold til molok affald. Måske det er en idé med 
besøg af affaldsbilen igen. 
 
Cykelparkering er et aktuelt forslag til kommende 
afdelingsmøde september 2022. 
 
Udlejning af kælderrum, til ikke boende i afd. 8, 
skal tages op på afdelingsbestyrelsesmøde. 



 


