
Referat, afd. 1. Præstehavenbestyrelsesmøde , onsdag den 8. juni 2022 

 

Tilstede: Susanne J (Formand), Susanne T, Margit, Lone (Sup.) 

 

1. Beboerhenvendelser 

Ingen 

 

2. Forberedelse til budgetmøde i august 

Da vi har bestyrelsesmøde den 17. aug, vil vi gerne se om det er muligt at få tid til budgetmøde 

samme dato kl. 18:00 

Beboeraktiviteter sættes på budgettet igen, kr. 10.000,- 

Bestyrelsens rådighedsbeløb hæves med kr, 1.000,- til kr. 6.000,- 

 

3. Forberedelse til beboermøde i september 

Vi kigger på beretningen på næste møde i aug. 

 

4. Status på indkøb af hjertestarter sammen med afd. 2 v./Susanne T. 

Susanne T. har talt med afd. 2. vedr. hjertestarter. Den er bestilt men er i restordre, bestyrelsen 

skal finde pengene i budgettet til at betale vores andel. 

Hjertestarteren koster kr. 30.000,-, incl. opsætning incl. det første år er service gratis. 

Blomsterhandleren giver kr. 5.000,- og tandlægen giver kr. 5.000,-, vore andel er 10.000,- og afd. 2 

andel ligeledes kr. 10.000,- 

Susanne T kontakter afd. 2 løbende. 

 

5. Til/fra driften-VM 

Rino: Vil du sørge for at de to gamle bord/bænkesæt bliver skaffet af vejen, og at der indkøbes to 

nye. 

 

6. Til/fra administrationen 

Vi har fået indkaldelse til budgetmøde. 

Håndværkerafdelingen nedlægges jf. nyhedsbrev. 

 

7. Nyt fra formanden/repræsentantskabet/afdelingen 

Den 24. maj var repræsentantskabet indkaldt til ordinær repræsentantskabsmøde, vi afventer 

referat fra mødet, men det forventes at ligge på hjemmesiden inden længe. 

 

8. Til- og fraflytninger v./Margit 

4 fraflytninger 

 

9. Evt. 

Det ligner efterhånden snart en losseplads ved den nedgravede affaldsø ved vinkelblokken. Det er 

os i afdelingen der, via huslejen, betaler for bortskaffelse af affaldet. Hvis nogen bemærker andre 

end herboende der henkaster affald i de nedgravede affaldscontainere, eller som henstiller 

storskrald, vil det derfor være hensigtsmæssigt at påtale det og/eller at rette henvendelse til 

driften herom.  

 

Næste møde er den 17. august kl. 19:00 

Ref. Susanne J 


