
Reterat.  best. Møde 16/8 2017 

Inviteret:  Elise Vogn  (husbestyrer) 

1:  Siden sidst: 

Maling af skure – gelændere – udhæng og materiale gården.  

Beboerhuset Skovly malet salen og aula- køkken. Gulvet salen lakeret ekstra gang 

pga ekstraordinær slid, indkøbt 6 stk udendørs stole – nyt flag og vimpel. ” nye 

komfurer da gamle brændt af. 

Soverum nyt køleskab pga gamle brændt af. 

Udsendt breve vedr. hækkeklipning af for høje hække og accepteret af respektive 

beboere. 

Endnu ingen afklaring vedr. varmemester. 

 

2:  Afd. Mødet: 

Planlægning af afdelingsmødet og forslag til dirigent samt hjælpere. 

 

3:  Forslag til afd. Mødet. 

Vi gennemgik økonomien ifb. Med den sparerunde vi er pålagt for holde 

huslejestigning i nul. 

Enighed om flg. Forslag til mødet. 

Regulering af priser på 1. SKOVLY udlejning   2. soverum.   3. Bingoklubbens årlige 

betaling.    4.  vaskeripriser (ikke reguleret i flere år)   Disse set som brugerbetaling af 

dem som anvender ovenstående.     5. Indkøb af projektor og lærred ( i fremtiden 

tilbyde salen til kursus og foredrag m.m)    6. tilføjelse husorden vedr. hækkehøjde 

og klipning. 

 

4:  Storskrald.   Der er mange som ikke respekterer storskralds ordningen og bare 

stiller ud og håber gårdmænd så fjerner dette. Det er nu bestemt i samråd med 

inspektør og gårdmænd samt skraldevogn, de skal og må ikke fjerne dette i 



fremtiden. Vi har kun 2 gårdmænd som har rigeligt se til samt det belaster 

økonomien hver gang de skal fjerne dette og igen køre det frem til storskrald. 

Vedr fyldpladsen grene-haveaffald- jord. Hver gang i smider plastik – potter – lerting 

m-m i deroppe, koster det os en formue, at de sorterer det på affaldspladsen. Så 

sorter nu jeres haveaffald m-m inden i smider det deroppe. 

 

5: evt.  Her diskuterede vi omkring aktivitets udvalg, som vil arrangere forskellige 

tiltag for beboere herude. Vi har en ubrugt kælder og en sal som kan anvendes på 

hverdage. Enige om efterspørge dette på afd. Mødet. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Claus Andersen 

 

 


