
Referat af afd. bestyrelsesmøde d. 9-3-22             

1) Referat fra 2-2-22 blev godkendt 
2) Nyt fra ØB 

Afd. bestyrelsen har modtaget en mail fra ØB med den besked, at afd. bestyrelser fremover 
skal godkende afdelingens budget. Vi bliver indkaldt til møde herom i april eller maj. Vi ved 
ikke, hvad det indebærer, men vores ståsted er og bliver, at det fortsat skal være det årlige 
beboermøde, der diskuterer og evt. godkender budgettet. 
 
 

3) Nyt fra Organisationsbestyrelsen 
Der ligger et nyt referat, men ikke relevant nyt, der her skal refereres. 
 
 

4) Ingen indkomne forslag. 
5) Opgaver siden sidst: 

- Fliserne under de store træer ved fælleshuset er jnr. beboermøde-beslutning ved at 
blive fjernet. 

- Vores leverandør af legepladsredskaber har af uvisse grunde svigtet/sagt fra her i 
februar, så nu vi er i gang med at finde alternative muligheder indenfor rammerne af 
beslutningerne på beboermødet.  

- Vi har før omtalt, at vi i år vil forsøge selv at stå for myrebekæmpelsen, da vi kan spare 
12.000 kr. og gøre det grundigere. Det er et forsøg, og hvis det fungerer, kan det 
fortsætte til næste år. 
 Vi har lavet en plan for, hvordan det kan organiseres. Vi i afd. bestyrelsen vil hver især 
stå som tovholder for en firkant i kvarteret,- og igangsætte sprøjtningen ved at 
kontakte den første i rækken, og stå til rådighed, hvis der er spørgsmål. Det er så op til 
den enkelte beboer at give sprøjteudstyret videre til sin nabo. Den sidste i rækken/ på 
listen afleverer det tilbage til tovholderen. Det er stadig frivilligt, om man vil sprøjte i 
sin have, men man skal på en medfølgende seddel krydse af, at man har haft den/ givet 
den videre.  Flere detaljer følger med tovholderen og en medfølgende skrivelse.  
Afd. bestyrelsen tager ansvaret for sprøjtningen ude i fællesarealerne. 
Vi organisere én omgang sprøjtning,- i april/maj, men vil nogle gentage senere på året, 
kan man henvende sig til Hanne (61 71 29 26). 

- Vi har kontaktet Søren Voigt mht. en snak om B-ordningen. Først blev den i sin tid 
udskudt pga. Corona,- siden pga. af ferie og nu Corona-sygdom hos ansatte i 
Driftscenteret.  Vi afventer. 

- Storskraldsordningen er begyndt igen. Som de fleste nok allerede har set, så er 
datoerne hængt op i vaskehuset og glasburet. 
 

 



6) Arbejdsdag. 
Vi inviterer til arbejdsdag d. 7-5-22,- med morgenmad og frokost. Mere herom senere. Har 
du ønsker til gøremål på dagen, kan du lægge besked til os i postkassen. 
 
 

7) Forberedelse af markvandring 
Der er markvandring d. 7-4. Har du noget, vi skal bringe videre,- ja, så er der også plads til 
det i postkassen. 
 
 
Evt. 
Det viser sig, at havegruppens aftalte overtagelse af blomsterbede sidste år ikke gav 
nedslag i prisen på pleje af de grønne arealer. Vi har haft en udveksling med Torben Brandi 
om det, og da vi ikke kan få tilsagn om at blive kompenseret i den kommende sæson, har vi 
fralagt os det overordnede ansvar for, at de holdes pæne. Vi vil vande og sikkert også mere 
end det, men ansvaret er ikke længere vores, da vi ikke vil arbejde gratis for Buus eller 
andre firmaer. Vi forstår ikke, at afdelingen ikke kan blive kompenseret. 
 
I den forbindelse, så har afd. bestyrelsen bevilget en ny og mere håndterbar have slange til 
havegruppen. Det kræver nemlig begges tilstedeværelse at rulle den gamle slange på plads 
igen,- og det er ikke altid hensigtsmæssigt. Vi går efter en krøl-slange, som er nem at have 
med at gøre. 
 
Næste mødedato er d. 6-4-22 kl. 16 
 
 

 


