
 

Referat af bestyrelsesmøde 9. august 2021 i Sanddalsparken 

 

Deltagere: Børge, Rita, Ettie, Lisbeth, Lone, Leif, Dosta og Anne 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Vores forslag til beboermødet 24. august samt mødet generelt 

3. Evt 

 

 

1. Vores fodboldmål er blevet udskiftet. Desværre nåede en dreng at komme til skade 

med et af de gamle. Nu har vi fået mål, der kan flyttes rundt, så vi kan anvende 

marken mere fleksibelt. 

Der er stadig mulighed for at bestille to altandøre i stedet for en ved den kommende 

renovering- hvis man ikke bor i første blok. De kan både vende indad og udad, og det 

sidste giver ikke samme risiko for indtrængning af vand. Kan finansieres via 

råderetten til ca 200 kr om måneden i 6 år. 

Efter en klage fra naboer over støj fra byggepladsen er det fastslået overfor Jorton, at 

der nok må arbejdes mellem 6 og 18, men kun med støj 7-16. 

Opslagstavle om renoveringen er opsat på gavlen af den gamle pavillion bag nr 19. 

Der er kommet tilbud om konsulentbistand til at lave områder med mere biodiversitet 

i områderne. Vi lader skrænterne langs marken passes med mere hensyn til bier og 

insekter. 

Nye bord/bænkesæt er ved at blive samlet, så de snart kan opstilles i området. 

Kontakt Majbritt eller varmemester, hvis der mangler sprit i dispenserne i 

vaskerierne. 

Vi har en del mindre ting, som vi beder varmemester og inspektør forholde sig til. 

 

2. Beboermødet 24. august 

Vi har modtaget en del forslag, som vi ser frem til behandlingen af på beboermødet. 

Bestyrelsen stiller forslag om: 

Fliser under bord/bænkesæt 

Forhøjelse af leje af knallertgarage til 40 kr pr knallert 

Isolering af lofter over cykelkældre 

Omregistrering af vores veje i området til legegader, så farten kan dæmpes. 

 

Indskrivning til mødet klarer Børge og Rita 

Dirigent bliver John Tofting 

 

3. Evt klaret under pkt1. 

 

Referent 

Anne 


