
Referat af afd. bestyrelsesmødet d. 2-9 + 13-9-22. 
Tilstede: Trine, Hanne og Kirsten 

1) Referat fra 17-8-22 blev endelig godkendt 
2) Nyt fra ØB 

Vi har alle fået meddelelse i postkasse om ØB´s organisering de næste 5 år. 
 

3) Relevant nyt fra Organisationsbestyrelsen 
I referatet (25-8) kan man se, at der er faldet én dom i svindelsagen,- imod en stråmand. 
Desuden er 6 sigtede plus en ”juridisk enhed”, som ikke nærmere betegnes.  
 

4) Ingen indkomne forslag 
5) Opgaver siden sidst: 

- Om legehuset: Vi har købt badeforhængsstof, som Hanne vil sy gardiner af til 2 af 
vinduerne i legehuset.  Vi ser stadig efter et lille bord til legehuset. Kirsten rykker for at 
få skader på træværket udbedret. 

- Net til sandkassen er bestilt. 
 

- Vi fik aldrig svar fra afd. bestyrelsen i Skanseparken mht. om de vil være med i vores 
storskraldsordning. Men undertegnede mødte dem tilfældig, da de skulle til 
økonomimøde i Fælleshuset. Om det var en fælles beslutning eller ikke, er uklart, men 
en af dem sagde, at de ikke brød sig om, at der var regler. De regler, vi selv overholder 
med starttidspunkt, og at man følger Reno Syds retningslinjer. Og så blev der sagt noget 
om, at afd. bestyrelsen ikke havde fungeret vel i den senere tid. Så tanken/ tilbuddet er 
droppet. 

 
 

- Inden næste møde kontakter vi Torben Brandi mht. den manglende liste, hvor vi 
noterer, om vi selv klipper hække/ ikke selv klipper. Vi vil gerne høre hvorfor den ikke 
er sendt rundt i år, og hvorfor vi ikke er blevet orienteret. – Ligesom vi vil nævne, at vi 
heller ikke er blevet orienteret om, at vi er blevet ensrettet med andre afdelinger mht. 
kun at få klippet hække 1 x i sæsonen.  

 

6) Forberedelse af beboermøde/ Opgaver blev fordelt 
 

Næste mødedato: Mandag d. 3-10-22 kl 16.                                 For referat,- Kirsten 


