
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 90 Skovfyrvej, d. 5/10-2016.
Mødet blev afholdt hos Sara i nr. 1
Til stede var: Sara nr. 1

Jonas nr. 5
Runa nr. 9 
Andreas nr. 11
Søren nr. 16
Mortennr. 31

Indledningsvis blev bestyrelsens nye medlemmer delagtiggjort i hvilke emner, der i det forgangne år
er blevet behandlet af bestyrelsen, hvilket ansvar og hvilke arbejdsområder bestyrelsen tager hånd 
om.

Første punkt på dagsordenen hed: Konstituering af bestyrelsen.

Morten ville gerne fortsætte som formand, såfremt der ikke var nogen indvendinger imod dette. Det
var der ikke og Morten fortsætter som formand.
Ydermere vil Sara fremadrettet gerne stå for, at skrive referat fra bestyrelsesmøderne.
Andreas vil stå for første mailrespons til ØB.
Søren vil fortsat være repræsentant i Grundejerforeningen.

Andet punkt hed: Hvordan vil vi arbejde og mødes det kommende år.

Det blev besluttet at bestyrelsen, som udgangspunkt vil mødes hver anden måned, såfremt der er 
nogen relevante emner at tage op. Er der ikke nogen presserende punkter, vil mødet i første omgang
blive fremskudt én måned.
Opstår der uopsættelige situationer, der ikke kan vente til næstkommende møde vil besstyrelsen i 
første omgang behandle det via mail og telefon, og hvis nødvendigt afholde ekstraordinært 
bestyrelsesmøde om emnet.

Der blev under samme punkt stillet spørgsmål til hvilket ansvar bestyrelsen har, hvad angår 
opretholdelse af orden og rengøring af området.
Bestyrelsens eget ræsonnement var, at det er dennes ansvar at alle beboere er informeret om, hvad 
der forventes af dem, og hvilke regler og retningslinier der er.
Ansvaret for håndhævelse bør ligge hos ØB.
Morten vil få afklaret dette med ØB.

Tredje punkt hed:   Kursustilbud fra ØB.

Bestyrelsen gennemgik de kursustilbud ØB har stillet til rådighed, og Andreas der tidligere har 
deltaget, forklarede i grove træk hvad disse handlede om.
Medlemmerne vil hver især forholde sig til om de vil, og har mulighed for at deltage. 



Fjerde punkt hed: Opsamling fra Beboermødet.

Der blev på Beboermødet nævnt og vedtaget nogle punkter, som bestyrelsen vil behandle på 
førstkommende møde, altså dette.

Første punkt var orden og mangel på samme i forbindelse med affaldsøen.
Bestyrelsen var enige om at det ikke er hensigtsmæssigt, at der bliver henstillet papkasser, 
storskrald og andet affald på og omkring området. Dels kan det tiltrække skadedyr, men er 
også meget skæmmende for området, da det er det første man ser når man kører ind på 
området. Der er i det omdelte råderetskatalog ikke defineret hvilke regler der er for 
affaldshåndtering, så Morten vil kontakte ØB om mulighed for at få omdelt en folder 
omkring dette på flere sprog, så alle vil få samme mulighed til at gøre en fælles indsats for 
at holde området pænt og samtidig komme af med affald på korrekt vis.

Andet punkt var parkering på Hedelundvej og de problemer og situationer dette kan og har 
medført. Konklusionen blev at da Hedelundvej er en offentlig vej, kan der ikke laves et 
forbud, men bestyrelsen vil dog på det kraftigste opfordre til at man benytter sig af de 
ganske udmærkede parkeringsfaciliteter vi har i forbindelse med vores bebyggelse.

Tredje punkt var indkøb af bord/bænkesæt til vores grønne områder. Det blev besluttet at 
der i første omgang bliver indkøbt 3 regulære bord/bænkesæt, der vil være nemme at flytte 
rundt på, så forskellige placeringer og behov kan afdækkes. 

Fjerde punkt var indkøb af borde og stole til fælles brug. Bestyrelsen besluttede ud fra et 
katalog ØB havde stillet til rådighed, hvilke 16 stole og 2 borde der skal indkøbes. 

Femte punkt var indkøb af fodboldmål til fællesområdet. Søren havde et godt billede af 
hvad der ville være fornuftigt at investere i, både hvad angår pris og kvalitet, og han vil 
viderebringe dette til ØB.

Sjette punkt var at fastlægge, hvordan den kommende sensorstyring af gangbelysningen 
skulle fungere. Dette var en længere drøftelse, da der var mange gode argumenter for 
forskellige løsninger. Til slut endte det dog med at vi fik et meget kompetent indput udefra, 
som vi hurtigt kunne komme til enighed om, nemlig at undersøge mulighederne for at 
dæmpe lysstyrken på gangbelysningen i forskellige tidsrum, frem for at tænde og slukke 
det. Andreas og Jonas vil formidle forslaget videre til ØB.

Femte punkt på dagsordenen var: Aftale fremtidige mødedatoer. 

Bestyrelsen besluttede at næste møde vil blive afholdt Onsdag d. 23/11-2016. På dette møde vil der 
også blive fastlagt mødedatoer, for de regulære bestyrelsesmøder det kommende år.  



Sjette og sidste punkt dagsordenen var: Eventuelt.

Under eventuelt foreslog Runa at der skal udarbejdes en ”velkomstfolder” til nye tilflyttere. Denne 
skulle indeholde diverse praktiske informationer for afdelingen, og kort præsentere området og de 
mange muligheder det tilbyder. Bestyrelsen var enige om at dette var et rigtig godt forslag, og Runa 
vil arbejde videre på ideen til næste møde.
Runa påtog sig samtidig også opgaven med at udbringe velkomstbuketter til nye tilflyttere. En 
opgave Dott tidligere har varetaget.

Afslutningsvis tog bestyrelsen en lille aftenvandring ud i den kølige efterårsbrise, for at beslutte 
placering af den kommende informationstavle. Den vil blive opsat i forbindelse med postkasserne, 
ud fra nr. 2-12.

/Bestyrelsen.


