
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 01.07.2019 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: Leif 384 

 

 

Kig forbi: 19:00 - 19:30 

Mødedeltagere: Leif, Flemming, Lone, 

Astrid, Inge og Pernille 

 
Afbud: Sina 

 

Fraværende:  

 

Referent: Pernille 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Reetablering af hække - (O+D) alle 20 min 

b) Nilan super bruger- (O) Inge 15  min 

c) Hygge krog - (O+D) Leif 15 min 

d) Redskaber fra skuret (0) Alle 10 min 

e) Byggeprojekt (O) 20 min 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

a) haveudvalg - næste havedag (O) Pernille 5 min 

b) Græshold (O) alle 5 min 

6. Ind- og udflytning 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) P-plads (O, 10min) Leif 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt.  
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

 

a) Reetablering af vores hække bliver flyttet 
til efteråret 2020, pga. byggeriet. 

b) Der er desværre pt. ingen super bruger 
på nilan anlæget. Inge vil gå videre med 
det og se om vi ikke kan få gang i super 
brugerne, igen. 

c) Der er spurgt til råds hos Torben Brandi, 
vores drift chef for området, om vi må 
have carporten til at stå der. Torben 
mener ikke at den er ulovlig opført, men 
at han vil gå videre med det, så han kan 
give os et sikkert svar. Der er spurgt en 
tømmer til råds ang. opførelsen af 
carporten, så den bliver så sikker som 
muligt. 

d) Det er blevet besluttet at, man ikke kan 
låne redskaber fra skuret. Som beborer 
er man selv ansvarlig og forpligtiget for 
at holde sin egen have. Det vil sige at 
man også selv er ansvarlig og forpligtiget 
for at have de redskaber, der skal til for 
at vedligeholde sin have og at man selv 
sørger for at komme af med sit 
haveaffald, på en korrekt måde! Det vil 
sige at haveaffald skal køres på 
lossepladsen! 

e) Håndværkerne fylder rigtigt meget , og 
derfor vil vi meget gerne appelere til at i 
som beborer er ekstra opmærksomme 
på hvordan i parkerer. Vi opfordre til at 
holde tæt, men dog at man kan komme 
ind og ud i bilerne. Alle er påvirket af det, 
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men vær sød at tænke på jeres naborer. 
Der er forsat byggemøder hver 14 dag. 
Leif appelerer stadigvæk til at de sørger 
for en god oprydning af skruer og andet 
byggematriale. Byggeprojektet er blevet 
rykket 3 uger frem. Det vil sige at 
håndværkerne er her i uge 28, 29 og 30. 
Håndværkerne holder ferie i uge 31 og 
32. Der er byggemøde 5 juli, og der vil 
Leif snakke med bygherre 
repræcentanten om at projektet er rykket 
frem. Dette er besluttet uden en hørning 
fra beborerne. Dette er selvfølgelig 
meget uheldigt, for dem som har planlagt 
ferie, for at slippe for håndværkerne. Der 
kan ringes til øjba og klage over dette. 
Leif har IKKE hovedansvaret for 
byggeriet!!!! Det har øjba!!! Leif har 
frivilligt besluttet at være formidler 
imellem beborerne og bygherre 
repræcentanten. Der med får han et 
indblik i projektet, og kan formidle 
opslysninger videre til beborerne. I som 
beborer kan også komme med 
spørgsmål til Leif, og han vil svarer så 
godt som han kan. 

3. Økonomirapportering  

 

Flemming er ved at undersøge og 

gennemgå vores budgetter, og gøre 

det let forståeligt hvor vi tager penge 

fra, f.eks til nye redskaber. Sådan at 

det bliver let og overskueligt. 

 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

  

5. Nyt fra udvalg  

a) Der er havedage d. 10/8 og d. 11/8. 

Haveudvalget skal have et møde inden, 

havedagen hvor der vil blive 

udarbejdet en plan over havedagene. 
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b) De parkerede biler må meget gerne 

parkerer et stykke fra kantstenen, så 

græsholdet bedre kan komme til at slå 

græsset. 

6. Ind- og udflytning   

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Leif har været i kontakt med 

kommunen, men har ikke kunne finde 

de nødvendige svar på reglerne for om 

vi må/kan få opmærkede p-båse. 

  

8. Gennemgang af 

referat 

Referatet er godkendt  

9. Eventuelt   

 

Mødet den 19 august holdes ved: Flemming 352 kl. 19:00 
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