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Søsterhaven –plads til forskelighed. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 3 - den 03.04.2022 

 

Fremmødt: Majbritt, Dorthe, Karina     

1. Siden sidst 
Der er klippet hæk og skåret kanter i uge 13. Køkkener er forsinket til oktober og vinduer er 
forsinket til juli og august. Tagrenden ved nr. 11 er påkørt af ukendt. Tagrenden ved nr. 3 er lavet.  
Arbejdsweekend er den 23. april håber mange vil bakke op – det styrker fællesskabet og 
Søsterhaven bliver et godt sted at bo. Husk at holde 20 cm uden for hækken. 

Citat fra Dorthe ”Dorthe har valgt at forlade bestyrelsen samt repræsentantskabet grundet den 
tunge proces i forbindelse med køkkener, vinduer samt manglende lydhørhed hos gårdmændene 
omkring de opgaver bestyrelsen ønsker udført.  Processen har været langstrakt dermed blevet 
dyrere end først antaget, hvilket bestyrelsen ikke har haft indflydelse på. Vi betaler for 
gårdmændene 8 timer om ugen som vi desværre ikke føler, at vi får udført arbejde for. Vi er en 
byrde som ikke bliver hørt, der mangler dialog, som der har været inviteret til tidligere. Der skal nye 
kræfter til.”   

2. Økonomi 
Ingen bemærkninger    

3. Forslag fra beboere  
Ingen modtaget  

4. Vedligeholdelse af arealer. 
I uge 13 oplevede vi at der ikke bliver saltet når der kommer sne og frost.  

5. Løbende sager 
 
Arbejdsliste til SAB: 

• Trappeskift - 1 hvert år –  i 2021 – nr. 11 er næst i køen(ikke løst endnu). Trappeskift 2022 er 
nr. 16 ønsker at få skiftet -SAB må arbejde for en effektiv løsning. Bestyrelsen afventer 
afklaring af dette.  

• Algeproblemer på udestuer, håndteres når der er lift i forbindelse med skift af vinduer.  

• Der skal kontrolleres og repareres svindrevner i murværket mens der er lift samt skiftes 
overligger over vinduer. 

• Hæk mod Mærsk skal kortes ned SAB skal tage kontakt til Mærsk for en aftale om 
hegnshøjde og vedligeholdelse. Hvor langt er vi her i dialogen? 

• 1 lampe trænger til nye pære udfor nr. 14  

• Udskiftning af fuger.  

• Vi ønsker en fejning af Søsterhaven.  

• Sprøjtning af legepladsen og stisystemet.  

• Indkøb af maling til bord og bænke sæt samt pensler. 

• Klipning af hegn.  

6. Evt.    

Forslag til behandling bedes være bestyrelsen i hænde i god tid. Hvis I ønsker at modtage det pr. mail i 
fremtiden kan i sende jeres mailadresse på soesterhaven@gmail.com 

mailto:soesterhaven@gmail.com

