
Referat af afdelingsmøde i afd. 90 Skovfyrvej, den 29. marts 2017.  
 
Mødet blev afholdt hos Søren i nr. 16 
 
Til stede var:  
 
Søren  nr. 16 
Runa  nr. 9  
Andreas nr. 11 
Jonas  nr. 5  
Sara  nr. 1  
Morten  nr. 33 – var til stede dele af mødet.  
 

1) Opfølgning  
 
Velkomstfolder:  
 
Runa har lavet et udkast til velkomstfolderen med følgende afsnit:  
 

- Navn på afdeling  
- Skur som er til deling med varmemesteren.  
- Affald.  
- Muligheden for storskrald i Ry, Silkeborg og Skanderborg 
- Informationstavle.  
- Bestyrelsen / møder pr. år 
- Kontaktoplysninger på varmemesteren.  

 
Runa renskriver og laver velkomstfolderen.  
 
Blomster til nye naboer:  
 
Det er besluttet at vi ikke giver en blomst længere når nye beboere flytter ind. Vi siger blot 
velkommen og udleverer en velkomstfolder.  
 
 
Skraldeproblem:  
 
Vi har fortsat et problem med 2-3 familier der stiller skrald udenfor deres boliger og skraldeøen. 
De beboer der ikke kender til hvordan man sortere skralden, skal have det at vide.  
 
Bliver det ved med at være problemer, skal der klages til Østjysk Bolig. 
 
 
Når skraldefolderen er færdig laver vi et opslag på Facebook omkring skraldeproblemet, på både 
dansk, engelsk og evt. arabisk.  



 
Som det første skal skraldefolderen deles ud og derefter må vi se om det fortsat er et problem.  
Er det fortsat et problem så tager vi det op til næste møde og kontakter evt. Østjysk Bolig.  
 
Skrivelse vedr. skraldeproblem:   
 
Jonas og Andreas har lavet en skraldefolder. De mangler blot billeder af skraldeøen. Når folderen 
bliver færdig, vil den blive sendt ud til alle på vejen.  
 
 

2) Solceller  
 
Andreas opdagede tilfældigt at konverteren ikke virkede. Hans var ude og genstartede den og den 
fungerede fint.  
Et par uger efter opdagede Andreas igen at systemet ikke virkede.  
 
Solcellerne i nr. 11 har ikke produceret strøm som nr. 1 dage hvor det har været meget lyst.  
 
Solcellemanden kom ud og kiggede på det d.d. Han sagde at det der formentlig er bygget for 
hurtigt op og samlet for hurtigt og ikke grundigt nok. Hvis det ikke er samlet korrekt så virker 
systemet ikke når der er stor belastning, som meget lys.  
 
Systemet skal ordnes.  
 
Andreas aftalte med ham at han kontakter Henrik via e-mail hvor bestyrelsen er CC på.  
 
Beboerne på skovfyrvej har fået at vide, at Østjysk Bolig holder øje med solcellerne, hvilket de ikke 
gør. Andreas har skrevet ind til dem, at de gerne må meddele beboerne at de selv skal holde øje 
med det når de ikke gør.  
 
Vi afventer p.t. solcellemanden og Henrik. Vi vil evt. afholde et møde efterfølgende.  
 
 
 

3) Markvandring 
 
Runa har været med til markvandring. Her deltog Allan og Hans også.  
Følgende punkter var med:  
 

- Udbedringer: Østjysk Bolig er i gang. 
- Manglende lys fra nr. 1 – 11- 
- Dæmpet lys i gangarealerne. Inden længe vil vi alle få dæmpet belysning på stigerne.  
- Der er blevet indkøbt de bestilte varer og de står i skuret. Der er blevet indkøbt to 

infotavler, men vi vil kun betale for den ene da vi kun har bestilt en.  



Det er vigtigt at vi låser går vi går. Runa foreslår at vi hængler sedler op med hvad der står i 
skuret og hvordan det skal stå. Dette vil Runa tage sig af.  

- Gode erfaringer fra andre afdelinger mht. skraldeproblemet.  Det er et problem vi aldrig 
kan komme til livs, mente de. Allan foreslå at vi fik et skur hvor ting kan blive stillet hen og 
Hans vil tømme en gang om ugen.  
Vi vil til at starte med forsøge at løse problemet.  

- Muldvarpeskud – Hans vil tage sig af dette.  
- Kabler ved nr. 4 – Allan vil følge op på dette.   

 
4) Næste møderække  

 
Onsdag den 3.5.2017 kl. 20.00 – 21.30 hos Andreas i nr. 11.  
 

5) Eventuelt  
 
Vi har fået alt hvad vi har bestilt, men det er ikke samlet. Vi skal have samlet nogle beboere fra 
både Hedelundvej og Skovfyrvej så vi kan få fodboldmålene samlet.  
 
 Morten kontakter Hans så vi kan få samlet bord/bænkesæt.  
 
Hækken:  
Søren foreslår at Nylund Planteskole tager de nuværende hække tilbage og sætter nogle ældre 
ned i jorden. For hele vejen vil det koste 800 kr. pr. husstand.  


