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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Christina, Line og Sara 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Plantedag 
Der er inviteret til plantedag lørdag d. 28/5 kl. 13. 
 
En beboer har jordbærplanter i overskud, som vi gerne må plante. Vi etablerer en ny kasse 
kun til jordbær. Dertil skal der købes kanter til beskyttelse mod snegle samt et net mod fugle. 
 
Følgende indhold aftales: 
Kasse 1: Citronmelisse, persille, basilikum og purløg 
Kasse 2: Jordbær 
Kasse 3: Mynte, rosmarin og timian 
 
Christina og Line køber en ny kasse samt jord i denne uge. 
Bestyrelsen mødes om morgen og indkøber planter på dagen. 
Sara laver en indkøbsliste. 
 
Fester 
Christina og Line tæller op hvad vi har af ting i kælderen i morgen. 
 
Det er endnu uvist præcis hvor mange fester det er muligt at holde grundet udvidelsen af fæl-
leshuset. Vi vil derfor gerne rykke vores sommerfest til starten af juli. 
 
Sankt Hans 
Vi holder Sankt Hans som vi ’plejer’: vi køber øl, vand, kiks og skumfiduser. 
Derudover vil bestyrelsen gerne købe pinde til snobrød. 
 
Christina laver en invitation. 
 
Markvandring 
Christina beretter om markvandring: 

- Der ligger ofte batterier ved siden af skraldespandene. Vi vil derfor takke ja til at få en 
boks til brugte batterier sat op i vaskehuset. 
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- Efter skiftning af komfur og emhætte vil alle hårde hvidevarer o.l. kun udskiftes når det 
ikke længere virker. 

- Næste år vil der kigges på klinker og entre. 
- Pengene fra salg af jord til udvidelsen af Viborgvej vil gå til genetablering af planter og 

buskads på volden. 
- Der skal etableres nye affaldssystemer næste år. 
- Det skrives på skiltet til storskrald, at det kun er for afdelingens beboere. Derudover 

blev det diskuteret, om der skulle opsættes en hængelås, så udvekommende får svære 
ved at benytte det. 

- Det undersøges, hvordan vi bedst kan få håndteret myrer. Vi vil gerne opfordre alle be-
boere til selv at bekæmpe dem hurtigst muligt 

- Der laves et opslag der minder alle om, at for at få slået græs skal alle havemøbler, 
hegn o.l. (inkl. hundelorte) fjernes. 

 
Komfur og emhætte 
Der skal skiftes emhætte og komfur i uge 24. 
Vi laver et opslag for at minde folk om at få gjort rent og sikre sig man er hjemme eller har af-
leveret en nøgle. 
 
Grusvejen 
Grusvejen har mange huller og trænger til at blive fyldt op. 
 
Eventuelt 
Næste møde aftales til d. 7/6 kl. 19. 


	Bestyrelsesmøde
	Tilstedeværende
	Valg af ordstyrer
	Godkendelse af referat
	Godkendelse af dagsorden


