
Referat bestyrelsesmøde 

11-4 2016 

1:  Siden sidst. 

Nye maskine til gårdmænd er leveret, samt isat ny port i  garage hos gårdmænd og venter på 

maskine til rensning-feje grøfterne (render ved gangstier mm.) 

Der er skiftet fra S.E.F til STOFA og forløbet med de problemer som vi forventede og løst på bedste 

måde. D 1-5 er så endelig overtagelse for STOFA og der skulle det hele gerne køre-fungere til alles 

tilfredshed. Kan oplyse at vi i bestyrelse er behjælpelig, hvis I skulle have tvivlsspørgsmål specielt 

for området Wiggers Park. 

Der er lavet tlf liste over  personer som har kursus i livreddende førstehjælp  og hjertestarter. 

Listen opsættes ved hjertestarter, så der ved tvivl kan rettes henvendelse til disse personer. 

2:  Informationsmøder. 

STOFA og SEF afholder informationsmøder i Idrætscentret Ryttervej, hvor I samtidigt kan få stillet 

jeres sult (kold kartoffelsalat  og frikadeller). Bestyrelsen opfordrer jer til deltage i mødet som I får 

indkaldelse til via jeres postkasser. Det er muligt at tale personligt med rådgiver/tekniker om jeres 

problemer-behov-pakker-tilkøb samt priser (her skal I huske oplyse hvor i kommer fra) samt hvad 

fremtider bringer og udvikling på markedet. SÅ MØD OP 

3:   Klager/håndtering. 

Endnu engang går meget af tiden med diskussion omkring klager og tvister her i Wiggers Park. 

Bestyrelsen behandler ikke klager men alligevel diskuterer vi hvad der sker her i området.  

Vi opfordrer alle til at læse husorden og i øvrigt  med sund fornuft og respektere  hinanden, så 

burde vi kunne leve side om side alle sammen og nyde vort dejlige område. 

Vi er et område med forskellig sammensætning nogle med hund andre børn og tredje  biler-

knallert  samt en del  udemennesker.  

4: d. 14/4 vil vi sammen med inspektør og gårdmænd holde møde samt rundgang i område og se 

på tilstanden bygningsmæssigt og grønne områder og følge op på sidste års planlagte opgaver. 

Desuden er det ved at være tiden til udarbejdelse af budgetter. 

5: Der er stadig ingen henvendelser vedrørende beboer aktiviteter eller tiltag men stadigt åbent 

for henvendelser fra beboere. 

6:  evt. ingen 

På bestyrelsens vegne 

Claus Andersen  


