
Bestyrelsesmøde 11. oktober 2017 

Inviterede:  suppleanter Elise Vogn  og Finn Pedersen. 

 

1:  Siden sidst:  afholdt afdelingsmøde med pænt fremmøde. anskaffelse af projektor og 

lærred til Skovly er igangsat. Arbejdet med afhærdning af vandet udført. Priserne i vaskeriet 

vil hurtigst muligt blive ændret, og priser for udlejning af Skovly er ændret. 

Der er en del beboere som også ønsker og er gået i gang med overdækket terrasse via 

råderetten. 

2: Området WP.  Det er vedtaget, at hvor hække i skel er for høje, får beboeren en 

påmindelse om at hækken skal klippes ned.  Buske ved vores skure skal beboerne selv 

klippe eller eventuelt fjerne.  

Diskuterede hvad vi gør ved fyldplads på grund af alt for meget uønsket affald, såsom 

plastik, potteskår, sten, træ. Det koster ca. 3.000 kr. pr. ton for sortering af dette affald. 

3: Vi diskuterede også omkring hvorvidt gårdmænd skal udskifte for eksempel lysstofrør, 

batterier i ringeklokker i lejemål. Vi kan oplyse at lysstofrør kan hentes hos varmemester. Vi 

mener, at hvor beboer selv har mulighed for at skifte, bør beboeren selv gøre dette. 

Storskrald må kun udsættes aftenen før d. 2. torsdag i måneden. Stilles det ud på andet 

tidspunkt, fjernes det ikke af gårdmænd eller skraldevognen – SÅ REPEKTER FOLDER I 

FORBINDELSE MED STORSKRALD. 

Bestyrelsen vil først i det nye år lave en kort beskrivelse af punkter som skal respekteres, 

det være sig, storskrald – fyldplads – buske – hækkehøjder mm. 

4: Vi snakkede om eventuelt at afholde julehygge den 6. december. Nærmere besked om 

dette, hvis vi beslutter at afholde dette. 

5: halvårlige rundgang med Karsten og gårdmænd bliver d 19. oktober 2017. Her vil blive 

kigget på dårlige træer, samt nyplantning af frugttræer, opretning fliser, bord-bænke, 

puffer, nye buske mm. 

6: Bestyrelsen besluttede en julefrokost for bestyrelsen ultimo december. 

7: Evt. her snakkede vi om at bingoklubbens skab i aulaen bør flyttes ned i kælderen, da 

udlejning har brug for dette skab bingoklubben benytter nu. Claus snakker med bingo om 

flytning og gårdmænd om isætning af lås på skab i kælderen. Der efterlyses bordtennisbord 

i kælderen (aldrig fået et nyt efter vandskader), samt etablering af strømstik ved baren – til 

køleskab i kælderen. 

På bestyrelsens vegne  

Claus Andersen 


