
Referat for Bestyrelsesmødet for 
Afdelingsbestyrelsen i ”Bregnegården” 

 

Dato: 17.08.2014 

 

Tilstede: Alle minus Michael Frænder, da Formanden havde glemt at inviterer ham. 

 

Referent: Steen 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Ikke drøftet. 

2) Opfølgning på tidligere uafsluttede opgaver 

Ikke drøftet. 

3) Indkommende forslag 

1) Fast mødedag for Bestyrelsesmøder - 2. mandag i måneden kl. 19. Foreløbig indtil jan 

2015, hvor det evalueres. 

Mødedatoer: 08.09, 13.10, 10.11, 08.12 og 12.01.15. 

Maks længde på Bestyrelsesmøder - 1-1½ time. 

Vedtaget. 

2) Etablering af legepladsgruppe jvf. beslutning på Afdelingsmødet 12.08.2014. 

Kontakt Formanden inden 25.09.2014 såfremt du er interesseret i at deltage. 

Hvorefter Formanden indkalder til et møde i Fælleshuset (Forventet medio oktober). 

3) Indkøb af urtepotter + underskåle til borde/bænkesæt, som askebæger. 

Vedtaget – Pengene tages direkte af kassen. 

4) Undersøge hvad 2 nye skabe i vedligeholdelses frit materiale koster til opsætning af 

informationer til beboerne i "Haven" og "Vænget" koster. Der er tilsyneladende mange beboer 

der aldrig kommer til det eksisterende ved Fælleshuset.  

Vedtaget – Formanden undersøger det og koordinerer forslag til mulige 

opsætningssteder sammen med gårdmændene. 

5) Etablering af en petanque bane i "Dennis' hjørne" (Er placeret i "Haven" lige ved 

legepladsen). 

En række beboer har skriftligt til bestyrelsen bedet om, at der bliver etableret en petanque 

bane i nævnte område. 

Afdelingsbestyrelsen er positivt indstillet på beboernes ønske, da det kan være en 

samlende aktivitet for hele "Bregnegården". 

Det blev besluttet at gårdmændene etablerer den som en dobbeltbane, med 

forhåndenværende materialer, som ved behov kan ændres til 2 enkeltbaner. 



Arbejdet skal indpasses i gårdmændenes egen plan for ændring/vedligeholdelse af 

omtalte område. 

Efter bestyrelsesmødet er Formanden blevet kontaktet af en af forslagsstillerne Knut 

Ankerstjerne, som meddelte at han trak sig fra projektet grundet det økonomiske aspekt 

i etableringen af banen (Et beløb på ca. 50000 blev nævnt). 

Det blev aftalt mellem Knut Ankerstjerne og Formanden at Knut Ankerstjerne opdaterer 

de øvrige forslagsstillere på situationen og at projektet er sat "på hold" indtil Knut 

Ankerstjerne vender tilbage med en melding til Formanden. 

 

4) Eventuelt (Alt kan debatteres, men intet kan vedtages) 

a) Der ønskes forslag til nye gardiner (stof, lamel eller noget helt tredie) til Fælleshuset. Alle 

der har viden her omkring, bedes komme med 3 forslag i kvalitet "god", "bedre", "bedst", samt 

pris på forslagene til næste møde. 


