
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 17. maj 2017 
Til stede: Karina, Mette, Susanne, Jeanette og Katja 

Referent: Katja 

1. Siden sidst 

Vi havde arbejdsdag i afdelingen den 6. maj startende med fælles morgenmad på 

parkeringspladsen ved rækkehusene. Fremmødet var rigtig stort – hele 17 husstand var 

repræsenteret. Det var en hyggelig dag og vi fik ordnet rigtig meget. 

 

Mette har haft kontakt til Bente omkring vinduespudsning i fælleshuset, idet vinduerne er ret 

beskidte og der opstod tvivl om, hvorvidt der stadig er vinduespudser på opgaven. Bente oplyste, at 

der stadig er vinduespudser på og at vil følge op. 

 

Fællesskuret blev ryddet op på arbejdsdagen, så der nu er orden og god plads. Der skal indkøbes en 

ledning mere, som er længere end 10 m, da den anden er for kort til alle græsplæner. Susanne 

tager kontakt til Stefan. 

 

Det er aftalt, at Susanne skal være ansvarlig for ”udstyret” og sætter en seddel op om, at man kan 

kontakte hende, hvis der er noget i stykker eller mangler. Derudover skal ser omdeles en 

information til beboerne om fællesskuret, så alle kender til det og kender til de forskellige 

redskaber, der er til rådighed. Katja laver en informationsskrivelse. 

 

På arbejdsdagen blev der ryddet op i cykelskuret og der er nu en række cykler, der er sorteret fra. 

Karina tager kontakt til Stefan for at find end af, hvad vi gøre med dem. 

 

2. Sankt Hans 

Der skal traditionen tro indbydes til fælles Sankt Hans den 23. juni. 

 

Mette og Karina melder desværre afbud. 

Susanne og Katja står for arrangementet, hvor beboerne som sædvanlig medbringer salat og 

kartofler el. lign. til fælles bord samt drikkevarer til eget forbrug, mens afdelingsbestyrelsen sørger 

for indkøb af køb, grill, brød og diverse tilbehør. 

Der indkøbes kød, Susanne tager imod tilmeldingerne 

Katja laver indbydelse – som sidste år 

Sidste frist 20. juni 

 

3. Eventuelt 

Flere beboere har spurgt, om de skal deltage i grundejerforeningens arbejdsdag, idet de ikke bryder 

sig om det, da referatet fra sidste generalforsamling i grundejerforeningen ikke ligefrem omtalte 

afdelingen positivt og beboerne er bange for at komme til at stå i en ubehagelig situation, hvis de 

deltager på arbejdsdagen. 

Beboerne har fået svar om, at det er forståeligt, hvis de ikke deltager, men også ærgerligt – så hvis 

de vælger at deltage, må de blot afvise at snakke om uoverensstemmelserne. 



Det er svært for afdelingsbestyrelsen at imødekomme den store efterspørgsel, der er på 

fællesspisning. Derfor forsøges det at nedsætte et udvalg, der skal stå for fællesspisningerne.  

Katja laver seddel til omdeling. 

 


