
Referat af bestyrelsesmøde i Sanddalsparken 1. august 2022  

 

Deltagere: Ettie, Leif, Lene, Børge, Lone og Anne 

 

Dagsorden: 

1. Opsamling på projekter 
- Marken 
- Fartdæmpning 
- Råderetskatalog 
- Gildesalen 
- Strygerulle under nr 3 

2. Evaluering Skt. Hans  

3. Afdelingsmødet 15/08-22 

4. Hvordan kan vi forbedre kommunikationen omkring renoveringen 

5. Evt. 

 

1. Opsamling på projekter 
 
Marken 
Bestyrelsen fremsætter sammen med børnene forslaget om 50.000 kr. i år og 100.000 
kr. de næste tre år for at få projektet i marken gjort færdigt. 

Fartdæmpning 
Der sker først noget vedrørende fartdæmpning, når renoveringen er slut. 

Råderetskatalog 
Udvalget om råderetskataloget har haft første møde og vurderet, at der ikke er 
påtrængende behov for at tage det på afdelingsmødet, men arbejder videre indtil 
næste års afdelingsmøde. 

Gildesalen 
Udvalget om opdatering af gildesalen arbejder også videre indtil næste års møde. 



Strygerulle 
Vi har aftalt med administrationen, at vi laver en forsøgsperiode, hvor brugere af 
vaskeriet under nr. 3 kan komme og få opdateret deres vaskebrik, så de kan rulle i 
vaskeriet under nr. 8. På den måde kan vi vurdere, om der er brug for en ny rulle under 
nr. 3, eller om behovet kan dækkes af en rulle fælles for alle i Sanddalsparken. 

 

2. Evaluering Skt. Hans  
En runde om Skt. Hans-arrangementet gav følgende ting, vi kan gøre bedre næste år: 
- Kommunikationen med varmemester og teamet skal være mere nøjagtigt i 
planlægningsfasen. 
- Lene, der havde ansvar for bålet, vil gerne have indflydelse på opbygning af bålet. Ikke 
for meget vådt affald. 
- Bedre organisering af sang af Skt. Hanssang. 
- Vi køber grillstarter og bedre optændingsblokke næste år. Alle grill skal tændes. 
- Der skal 2 på snobrød/skumfiduser -husk salt til popcorn. 
- Det giver mere samling, hvis salgssted flyttes tilbage til marken. 
- Da Den Sociale Helhedsplan bevilligede tilskud, så der kunne udleveres gratis slushice, 
blev salg af vand, kaffe og juice meget begrænset.  

 

3. Afdelingsmødet 15/08-22 
Der er tilmeldt 11 til afdelingsmødet på nuværende tidspunkt. 
Bestyrelsen fremsætter forslag om fortsættelse af projektet i marken, affaldsspande 
med mulighed for affaldssortering til legepladserne og tilslutning til Munkevængets 
sommerfest næste år. 
Der er indkommet 4 forslag fra øvrige beboere, der alle har relation til renoveringen. 
Dosta har meddelt, at hun ikke genopstiller på afdelingsmødet. 

 

4. Kommunikation omkring renoveringen 
Der er stadig mangel på kommunikation mellem Jorton og beboerne. 

Vær opmærksom på, at al kommunikation omkring renoveringen og forholdene 
omkring det skal rettes til inspektøren Karsten Brandt helst på mail til kbd@sab.dk 
eller til arkitekt Mikkel på mr@cw-arkitekter.dk. Karsten kan der også lægges besked 
til på 63 21 77 21 eller 23 38 93 33. 

mailto:kbd@sab.dk
mailto:mr@cw-arkitekter.dk


Vi prøver, om vi kan få noget information til beboerne omkring betjening af de nye 
vinduer m.m. snarest muligt. 
Der er ønske fra nogle beboere i nr. 18 om et møde med inspektøren og evt. Jorton 
vedrørende specifikke hængepartier efter renoveringen derovre. Karsten vender 
tilbage med et mødetidspunkt. 

 

5. Eventuelt 
Der er stadig ikke endelig information vedrørende plastaffald og farligt affald, men 
husordenen opdateres, når der er klarhed. 

Forskellige forhold omkring oprydning efter renoveringen kommunikeres videre til 
Karsten. 

Trappevask er ikke ok i nogle opgange. 

Vi afventer tilbagemelding om om-mærkning af en knallertgarage til bilgarage. 

 

Referent Anne 

 


