
Referat af afd. bestyrelsesmødet d. 4-5 -22 
Tilstede: Trine, Hanne, Sanne og Kirsten 

 

1) Referat af afd. bestyrelsesmøde d. 6-4 – 22 blev godkendt 
2) Intet relevant nyt fra ØB 
3) Intet nyt referat fra Organisationsbestyrelsen 
4) Ingen indkomne forslag 

 
5) Opgaver siden sidst: 

- Det nye legehus er ankommet.  
Den tilhørende bænk mangler, men ifølge aftale skulle den snart blive påsat.  Vi har også 
henvendt os til firmaet omkring nogle forhold, som formentlig ikke kan godkendes af 
tilsynet: Metallisterne er ru/ skarpe indvendig og deles midt på en bane,- og et gulvbræt 
ligger højere end de øvrige. Vi afventer reaktion. 
Vippe og kolbøttestativet er også ankommet. Vi håber, at børnene får glæde af det hele. 
 

- Vi har fået 2 nye sækkevogne med massive dæk til 300 kr. pr. stk. 
 

- Om myrebekæmpelse:  Vi er rendt ind i det praktiske problem, at myremidlet efter 
opblanding skal bruges samme dag. Det fungerer ikke sammen med den vandre- ordning 
vi tidligere har forslået og beskrevet. Derfor vil Hanne og undertegnede i år tage 
opgaven med at sprøjte langs husmurene. Giv Hanne (61712926) eller mig (29217473) 
en sms-besked, hvis du/I ikke ønsker, at der bliver sprøjtet. Deadline herfor er fredag d. 
20-5. Hvis vind og vejr er med os, sprøjter vi mandag d. 23-5. 

 
Ifølge leverandøren bruges der naturlige aktivstoffer, der er baseret på udtræk fra 
Krysantemum-planten. Stoffet virker hurtigt og bliver hurtigt nedbrudt. 
 
Vi vil endvidere bede Tommy/ Stefan om at købe (effektive) myredåser fra samme firma, 
som vi kan bruge i haverne, hvis der er brug for mere. Udgifterne betales via budgettet, 
så de er gratis ved afhentning. Henvend dig enten til Hanne eller Kirsten, hvis du er 
interesseret.   
  

 
6) Referat fra budgetmødet. 

Vi fandt ud af, at det er et lovkrav, at afd. bestyrelsen eller et ekstraordinært beboermøde 
skal forholde sig til og evt. godkende sidste års budget,- her altså for 2021. Det har ikke 
været håndhævet før, men vi skal på det kommende beboermøde beslutte, om det 
fremover skal være afd. bestyrelsen der godkender budgettet, eller om der skal afholdes et 



ekstraordinært beboermøde. Budgettet skal godkendes indenfor et halvt år efter et 
budgetårs udgang, så man kan ikke vente med at godkende til næste års beboermøde.  
 
Vi havde den anke mod lovkravet, at afd. bestyrelsen ikke har kompetencer til at 
gennemskue budgettet, - og konklusionen på mødet blev, at vi havde set budgettet, men 
ikke ”skrevet under på”, at det er ok. 
 
 

7) Opsamling fra arbejdsdagen. 
Vi var 7, der mødtes ved morgenbordet og bidrog til det fælles. I løbet af dagen fik vi ordnet 
trekants-bedet og ved Rododendronerne. Der blev også plantet lidt og beskåret, mens 
redskabsskuret blev fejet og børnestolesættet fik grundmaling. I Fælleshuset blev der gjort 
rent efter Rita´s ønskeliste. Slutteligt ordnede vi lidt på den tomme legeplads, hvor vi sætter 
et badmintonnet op, indtil vi en dag beslutter, hvad vi skal bruge pladsen til.  Vi har nettet, 
men mangler at støve nogle metalrør op, der skal i jorden og holde stængerne på plads. Det 
samme mht. stangtennis-sættet, som vi tænker skal sættes op ved enden af legepladsen ved 
1,3 og 5-rækken. 
De øvrige opgaver måtte vi udskyde. 
 
 
Evt. 
- En person går jævnligt gennem Moselunden med sin store hund,- nu 2 store sorte 

hunde. Han har dem ikke i snor, og har dem ikke ved sig. For nylig løb den ene hund 10-
12 m. foran ham,- den anden 10-12 m. bag ham. Da det for ? gang blev påtalt, var 
svaret, at det er helt ok, det han gør, og at han har kontrol over dem. Både ØB og den 
lokale landbetjent siger, at hunde i kvarteret enten skal være i snor eller tæt ved ben, 
men det preller af på vedkommende. 
Den lokale betjent vil rejse sigtelse, hvis det fortsætter og bad om foto som 
dokumentation. Da det er ret håbløst at nå at tage billeder, som dækker situationen, vil 
jeg på Moselundens vegne bede vidner hertil om at henvende sig til undertegnede (29 
21 74 73). Bedst af alt vil være, hvis vedkommende af sig selv følger loven og viser 
hensyn. 
 
 
Næste mødedato er foreløbig torsdag d. 9-6- 22 kl. 16 (sidste møde inden sommer-
pause i juli). Måske det bliver flyttet. 

 
     For referat,- Kirsten 
 
 
 


