
Referat af bestyrelsesmøde i Sanddalsparken 30. maj 2022  

 

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

Bente Kjær fra Den Sociale Handlingsplan deltog under pkt. 1 - 4. 

Karsten Brandt deltog under pkt 1.- 7. 

 

Dagsorden: 

1. Projekt Lege/sportsrekvisitter i marken 

2. Projekt legegade i Sanddalsparken 

3. Skt Hans-arrangement 

4. Hvordan kan vi forbedre kommunikationen omkring renoveringen 

5. Opdatering husorden vedrørende affald og opstart opdatering af råderetskatalog 

6. Afdelingsmødet 150822 

7. Siden sidst 

Referat fra markvandringen 

8. Evt. 

 

1. Bente fortalte om priser og overblik over, hvor langt vi kan nå med den nuværende bevilling. Nu 
bliver børnene inviteret til et møde, hvor de kan præsenteres for, hvor meget vi kan gøre i første 
omgang og evt. deltage i prioritering af mulighederne. 

Bente beder om fortrolighed om detaljerne, indtil hun har haft mulighed for at informere børnene. 

Men der er enighed om, at vi på afdelingsmødet i år vil foreslå, at vi afsætter 50.000 kr. nu og 
100.000 kr., de næste tre år for at komme i mål med de ønskede faciliteter. 

Bente fortalte endvidere, at hun havde fået mulighed for at søge midler til noget netværksarbejde 
mellem børnefamilier i Sanddalsparken, Munkevænget og Bispeløkken/Priorvej, der skal 
gennemføres i sidste halvdel af 2022. 



2. Lene har kontaktet politi og kommune for at få et møde om at få lavet fartdæmpende 
foranstaltninger i Sanddalsparken, da det er kommunal vej. Det resulterede i, at en fra kommunen 
kom ud og kiggede på området. 
Efter renoveringen er slut bliver der i en periode sat fartmåling op i området, hvorefter der kan 
tages stilling til evt. fartdæmpende foranstaltninger. Mest sandsynligt er opmærkning og måske 
lidt hævet niveau i T-krydsene.  

3. Skt. Hans-arrangement. Det vil være muligt at lave Skt. Hans-arrangement i år, men der vil være 
en del ændringer. Dels på baggrund i erfaringer fra de seneste år og dels på baggrund af den lidt 
mere begrænsede adgang til marken pga. renoveringen. Det vil dog stadig være muligt at komme 
ned i marken den dag for dårligt gående, der ikke kan benytte en af trapperne. 

Anne har møde tirsdag med formændene for Munkevænget og Bispeløkken/Priorvej, hvor fælles 
afvikling drøftes ud fra vores oplæg om: 

Opstart bål og grill kl. 16. 
Både tovtrækning, sækkeløb og andre traditionelle aktiviteter suppleret med nye. 
Vi prøver, om det er muligt at leje en Sluchice-maskine. Lene undersøger.  
Anne giver besked til politiet. 
Vi laver ikke forhåndstilmelding denne gang. 

Dem, der kan hjælpe, mødes d. 7. juni kl. 10 og fordeler opgaver og laver opslag. 

4. Der er 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. 

Det er aftalt, at en maler kommer og laver malerarbejde på det, som ikke er gjort i første omgang. 
Der kommer en tidsplan på det. 

Der foreslås en ugentlig træffetid, hvor man kan komme med sine spørgsmål og klager, da det har 
været svært at komme i dialog med Jorton, og det er urimeligt, at håndværkerne på stedet skal 
lægge øre til brok og spørgsmål. 

Vi ønsker fortsat, at de lovede infomøder før hver del af renoveringen gennemføres nu, hvor 
corona ikke begrænser mulighederne. 

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

Vores råderetskatalog har ikke været opdateret siden 2008, så et udvalg af Lone, Lene og Anne får 
gennemgået det og vurderer, om der skal behandles ændringsforslag på beboermødet. 
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6. Der er afdelingsmøde mandag d. 15. august på Hotel Svendborg. 
Børge og Ettie genopstiller ikke, så der skal vælges 2 nye. Steen Mørk foreslås som dirigent. 

7. Der kommer et opdateret skema fra markvandringen, der offentliggøres sammen med dette 
referat. 

Der har været fællesmøde om den sociale helhedsplan, hvor det bl.a. er foreslået, at bestyrelsen 
overvejer et skriv, der kan lægges i det materiale, som naboambassadøren udleverer til nye 
beboere. 

8. Der er behov for et opslag om, at døre ind til opgangen skal holdes lukket, så mus og rotter ikke 
sniger sig ind, ligesom fodring af fugle i området med madrester mv. også tiltrækker skadedyr. 

Udvalg til at kigge på opdatering af gildesalen er Leif, Lone og Lene. 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 8. august kl. 10. 

Referent Anne 
 


