
 
 
  

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 21/10.20 
 
Tid: 19 - 21 

 
Sted: 338 

 

 

Kig forbi:  

Mødedeltagere :Flemming, 

Søren,Patrick,Sina og Lone 

 
Afbud: Astrid 
 

Fraværende:  
 

Referent:Lone 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

 

a) Slangestien 

 

b) Superbrugere til Nilan anlægget 

 

c) Opmærkning af p-båse 

 

d) Nummerskilt blok 5 

 

e) Skilt storskrald 

 

f) Skæve pullerter 

 

g)  Hækplanter 

 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div.mails 

5. Nyt fra udvalg 

Græshold og haveudvalg 

 

6. Ind- og udflytning 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

8. Gennemgang af referat 

9. Evt. 
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a) Pilehytte 

b) Hegn mod naboerne dag blok 5-7 

c) Oprensning af søen,ansøgning ( Flemming og Torben Brandi) 

d) Løse kaniner 

e) Datoer for Nilan service og filterskift 

f) Komfurer og køleskabe 

 

 

 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden godkendt.  
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2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Der er blevet snakket med 

grundejerforeningen ang. slangestien. 

Vi skal holde et møde med 2 fra 

grundejerforeningen.  

 

b) Patrick Lønquist og Sune  Richardt vil 

godt være superbrugere til Nilan 

anlægget.  

 

c)   Op mærkningen kan først ske til 

foråret 

 

 

d) Skiltet bliver flyttet til foråret. 

Bestyrelsen finder ud af hvor det skal 

stå. 

e)  

         Skilt til storskraldspladsen med regler  

          og link til bestilling 

 

f) Det er ikke nemt at rette de skæve 

pullerter, da gevindskruerne knækker, 

når folk går ind i dem eller børnene 

tager fat i dem, og drejer rundt om 

dem. 

 

g) Patrick laver et udkast til en 

bestillingsseddel til næste møde. 

 

Lone og Flemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lone kontakter 

Laserprint og 

Thomas Rotten 

ang. pris 

 

Sina ringer til 

Jørgen 

3. 

Økonomirapportering  

 

- 

Intet nyt. 

 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Mails besvaret.  
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5. Nyt fra udvalg Peder og Thomas har valgt at stoppe på 

græsholdet. Der skal findes nye medlemmer til 

græs-og snerydning. 

 

Inge og Lone har forladt haveudvalget. 

Søren og Flemming 

står for at etablere 

et græshold. 

6. Udflytning og 

indflytning 

Vi siger velkommen til Benny, som er flyttet 

ind i nr. 390 den 1/10-20 

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

 Ingen 

 

 

 

 

8. Gennemgang af 

referat 

Referatet læses højt og godkendes.  

9. Eventuelt a) Pilehytten kan ikke plantes mellem blok 

8 og 10. Der er vådt nok om vinteren, 

men for tørt om sommeren, så den vil 

højst sandsynlig gå ud. 

b) Da hegnet står i skel, skal vi klippe det 

der stikker ud over stien og ind i 

haverne. Højden skal aftales med 

naboen. 

c) Kommunen mener ikke det er 

nødvendigt endnu. Den er ikke tilgroet 

nok. 

d) Søren og Patrick kigger på det igen 

  

e) Det er Torben Brandi der booker det 

 

f) Der kommer nye komfurer og 

køleskabe i 2021. 

 

 

 

 

 

Sina og Flemming 

tager kontakt til 

naboen. 

 

 

 

 

 

 

Lone kontakter 

Torben 

 

 

Næste møde : den 18/11-20 hos Flemming nr.352 kl. 19. 
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