
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 14.05.18 

 
Tid: 20-22 

 
Sted: hos Helle 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Helle, Leif, Pernille, 

Radoor, Christian og Camilla. 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) status på KBHtur (D, 10 min, Helle) 

b) status på markvandring + gennemgang af referatet (O, 20min, Helle) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser (15 min) 

b) mail/besøg fra Allan Overgaard ift hækerstatning ved mosegrise (D, 15 min, 

Camilla) 

5. Nyt fra udvalg 

a) Haveudvalget og gennemgang af kommende arbejdsdag (D+B, 30 min) 

b) Græsholdet mangler folk. 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Regler til svævebanen (O, 5min, Helle) 

b) Skiltet (O, 5 min, Leif) 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt.   

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) status på KBH tur 

Helle har kontaktet Langhusene og 

Jordbærvej. Sidstnævnte har endnu ikke 

bekræftet besøg. Helle har kontaktet med 

almen+afdelingerne, men planlægger ikke 

yderligere.  

 

 

 

 

b) status på markvandring. 

Referatet gennemgås og godkendes.  

Der er ikke 

mulighed for alle 

bestyrelsesmedlem

mer at deltage. Det 

besluttes derfor at 

skyde turen til den 

ny bestyrelse 

tiltræder i 

september. 

 

3. Økonomirapportering  

 

-   

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Besøg: 

● P pladsen ud mod Nymarksvej bliver 

brugt af beboere og gæster i de nye 

boliger overfor. Forespørgsel om 

hvorvidt der kan sættes et skilt op, 

med parkering kun for beboere. 

 

● Kommentarer på græsset og slåning 

heraf. Forespørgsel på hvorvidt navne 

på holdet kan offentliggøres, og kan 

der slås en plan op for slåning mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorholdet slår 

som 

udgangspunktet de 

grønne arealer en 

gang om ugen. 

Græskanter rundt 

om hver blok, er 

blokkens eget 

ansvar.  

Der bliver på 

nuværende ikke 

tidspunkt ikke lavet 

et offentlig plan, 

men beskeden 

gives videre til det 

nye traktorhold. 
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a) Indbakken 

Bestyrelsen har svaret på indkomne mails. 

 

b) Mail fra Allan Overgaard ift. 

mosegrise. 

Allan fortæller, at han har haft en 

skadesdyrsmand ude at se efter mosegrise, og 

har ikke kunnet finde tegn på, at de skulle 

have været ved blok 9. Til gengæld er der 

tegn på, at enkelte haver har været 

misligeholdt fra tidligere ejere.  

Allan foreslår, at der til efteråret indkøbes en 

palle hækplanter, som kan tilbydes til de 

beboere, som kunne være interesseret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil 

udsende en 

bestillingsseddel til 

efteråret, hvorefter 

beboere skal melde 

tilbage, hvor 

mange planter de 

ønsker. 

5. Nyt fra udvalg a) haveudvalget 

Drøftelse af første fælles havedag, hvilke 

erfaringer har vi gjort os? 

● Generelt stort fremmøde, ca 45 

husstande.  

● Fungerer godt med morgenmad fra 

kvart i til kvart over. 

● Vi mødes ved bordene på legepladsen 

● Der afsluttes ved legepladsen, hvor 

man får lagt redskaber på plads og får 

sagt tak for dagens dont.  

● Fremover vil haveudvalget tage mere 

vare på uddelegering, således at der 

bliver større klarhed over hvilke 

opgaver man kan melde sig på.  

● Haveudvalget vil ved hver fælles 

havedag ridse forskrifterne op, for 

hvordan man deltager på de fælles 

havedage.  

● Enormt fedt at se børnene engageret i 

den fælles havedag - de samlede 

skrald og hyggede med snobrød 

efterfølgende.  

 

b) Traktorholdet 

Grundet fraflytninger og fratrædelse af 

opgaver, mangler traktorholdet 3 mand til at 

varetage græsklipning og snerydning. Man 

kan henvende sig til Bo i 366, hvis man 

 

OBS! 

Haveudvalget gør 

opmærksom på, at 

beboere gerne må 

lægge 

overskydende 

græstørv på bakken 

ud mod 

vådområdet  ved 

legepladsen.  
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ønsker at være en del af det fremragende 

team.  

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) regler til svævebanen 

Ved sidste havedag har Helle, sammen med 

afdelingens børn, lavet regler for brug af 

svævebanen. Disse bliver lamineret og sat op 

ved svævbanen. 

 

b) skiltet 

Vores skilt bliver skiftet i uge 25.  

 

7. Gennemgang af 

referat 

Referatet er godkendt.  

8. Eventuelt ● Christian Robinson udtræder af 

bestyrelsen , da han flytter fra 

afdelingen. Pernille tiltræder som 

bestyrelsesmedlem, da hun har været 

1. suppleant. 

 

 

Mødet den 12.06.2018 holdes ved 382:  
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