
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 24/03-20 

 
Tid: 13-14 

 
Sted: Bålpladsen 

 

 

Kig forbi 

Mødedeltagere: Inge,Flemming,Sina,Astrid 

og Lone 

 
Afbud: Leif 
 

Fraværende:  
 

Referent: Lone 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Storskrald (D + B) 15 min 

b) Drænrør (O Flemming) 10 min 

c) Hulebygning på Slangestien (D + B Inge) 20 min 

 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

 

 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a)  

b)  

c)  

d)  

7. Gennemgang af referat og godkendelse (B, 10min) 

8. Evt. 

a)  

b)  

c)  
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden - er godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Der er stadig problemer med 

storskraldspladsen.Bestyrelsen har 

snakket frem og tilbage om det ,og er 

blevet enige om,at tage det op på 

afdelingsmødet. 

b)  

Efter vi har fået spulet vores dræn, og 

naboerne på den anden side af 

Nymarksvej har fået lavet deres 

drænrør, og når vejen bagved blok 5 

bliver lavet,mener Flemming ikke at vi 

får nogle problemer med vand. Vi 

venter og ser tiden an,inden vi bruger 

mange penge på udbedring af dræn. 

c)  

Der har været et par børn, der har 

været ved at bygge hule omme bagved 

slangestien. Vi henstiller til, at man 

snakker med sine børn om, at det ikke 

er tilladt at fælde træerne. 

 De af  afdelingens ting der står bagved 

skuret, er ikke til fri afbenyttelse. Det 

er afdelingens, og det indskærper vi 

meget. 

 Skal man bygge huler henstiller vi til, 

at man ikke banker søm og skruer i de 

eksisterende træer. 

d)  

e)  

 

3. Økonomirapportering  

 

Der er ikke noget nyt.  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Der er besvaret mail.  

5. Nyt fra udvalg a)  

b)  
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6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a)  

b)  

c)  

d)  

 

7. Eventuelt a) Husk at tage stilling til, hvilken af de 2 
valgfrie havedage, du vil deltage i. Dette 
skal meddeles til første havedag. 

b) Referatet blev godkendt. 
     c)  

 

 

Mødet den       holdes ved:                       fra kl.  
Vi har ikke aftalt en ny mødedato. Vi må vente og se hvor længe Corona krisen varer.  
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