
Referat af afd. bestyrelsesmødet d. 9-6-22           

1) Referat fra 4-5-22 er godkendt 
2) Nyt fra ØB: 

Repræsentantskabet har godkendt ØB´s budget for 2021. 

ØB´s håndværkerafdeling vil formentlig blive nedlagt i den nærmeste fremtid. Det 
begrundes med, at det er vanskeligt at få kvalificeret arbejdskraft, og at afdelingen i nogle 
år har kørt med underskud,- bl.a. fordi, at der mangler folk til at udføre opgaverne. 

3) Intet relevant nyt fra Organisationsbestyrelsen 
4) Ingen indkomne forslag 

 
5) Siden sidst. 

 
- Det ser ud til, at det nye legehus har inspireret til mere leben på legepladsen. Bare 

Super. 
Vi er stadig i gang med at undersøge, om metallisterne kan godkendes af 
legepladstilsynet. Vi har længe rykket/ ventet på svar fra leverandør, som refererer til 
producenten, som meddeler, at listerne er certificeret. Da vi fortsat er usikre, kontakter 
vi lederen af driftscenteret, Søren Voigt, som ved mere om det. (Og samtidig rykke for 
svar mht. træf om B-ordningen). 
Vi har også snakket om, at der ved to af vinduesåbningerne kunne indsættes skodder, 
som kan åbnes/ lukkes, og vi leder fortsat efter et lille bord, evt. et tromlebord, til 
legehuset. 
 
I sammenhæng skal nævnes:  

- At gummiunderlaget under vippen skal udbedres af dem, der har lagt det.  
- At der er kommet nyt sand i sandkassen, og vi  er i gang med at undersøge, hvilke 

muligheder der er for at holde katte på afstand. 
- At der snart bliver gjort klar til at sætte stangtennis og badmintonnettet op. 

 

- Hanne og undertegnede har været Moselunden rundt for at sprøjte mod myrer. Vi blev 
taget godt i mod og synes, at det gik fint med at udføre opgaven. Da vi samtidig sparer 
næsten 12.000 kr. kunne vi godt tænke os, at ordningen fortsætter til næste år. Vi 
synes så også, at det må være andre, der tager over eller med-bidrager. 

 
Har du fortsat problemer med myer, har Hanne (14 A) myrer dåser, som man kan hente 
gratis. 
 

 



6) Om belysningen udenfor. 
Lamperne lyser i flere timer, hvor det er lyst. Så vi vil undersøge hvorfor, og om det kan 
ændres. 
 
 

Evt.: 

-  Skanseparken har ikke plads til en storskraldsordning, og da ordningen er gratis, vil vi 
foreslå, at de kan bruge vores. Et kriterie er, at Skanseparkens afd. bestyrelse 
orienterer beboerne om reglerne for brug af pladsen/ ordningen, og at de kan 
acceptere en prøveperiode på 3 måneder.  
 
 

- Vi skal også minde om, at man husker at tømme græsslåmaskinerne efter brug 
 

- Og så et stort ØV over, at nogen har moret sig med at ødelægge et bord- bænkesæt, 
som vi har brugt tid på at istandsætte.  

 
- Næste mødedato: D. 17/8 kl. 16. 
 

For referat,- Kirsten 
 


