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REFERAT  

Bestyrelsesmøde d. 05.10.2022 
 

Valg af referent Kasper 
Godkendelse af referat fra  
dd.mm.åååå 

 
Mødedeltagere Lene, Jonas, Sif, Ellen, Ditte, Kasper og Mogens 

 
 

Punkter til drøftelse og beslutning 
Henvendelser fra beboerne? Fartproblemer. Kontakt kommunen og få en dialog. Vi skal finde en 

løsning, der mindsker lysten til at køre hurtigt. 
 
 
 
 
 

Vi skal have et møde med 
Torben. Der er mange punkter, 
hvor han er flaskehalsen. 

Sif beder Torben om et møde. Vi hører fra Sif, når han har svaret 
tilbage. Vi har efterhånden mange opgaver, han er en del af. Vi skal 
sammen finde en løsning, der sikrer, at vi kommer i mål med tingene, 
så de ikke får lov at gå i glemmebogen. 

Skilt på græsplænen ved 
ryhavevej (ift. parkering)  

Vendes på mødet med Torben. 

Terasser ved ungdomsboliger 
(forslag fra mødet) 
 

Vi kontakter ”ungdomsboligerne” og inviterer afdelingsbestyrelsen 
med til at drøfte problematikken. Ellen har faklen på dette. 

Parkeringsvagter skal på banen 
igen 

Kasper ringer til Q-Park og vender situationen. 

Gulve – dialog mellem Torben 
Brandi og afdelingsbestyrelsen 
ift. forventninger ved fraflytning 
– Torben 
 

Vendes på mødet med Torben. 

Hundeposer og skilte – emne 
fra mødet 

Vendes på mødet med Torben. 

Internet – emne fra mødet Det kan ikke behandles. Vi har ikke kompetencerne. Det er i øvrigt op 
til den enkelte husstand at bestemme, hvilken udbyder man ønsker. 
Der er f.eks FastSpeed, her får du minimum 1000 mbit for 249 kr. pr. 
måned. 
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Opfølgning på opgaver 
Udskiftning af plexiglas. Der 
mangler muligvis stadig et glas. 
 

 
Mogens har pinden her. Han følger op på, om det er erstattet.  

Seddel til ophæng i Madam 
Skrald 
 

Udsættes til næste møde.  

 

Nyt fra udvalgene 
Velkomstudvalg 
 

 

Aktivitetsudvalg 
 
 
 
 

 
Lei fra nummer 38 har meldt sin ankomst.  

 

Eventuelt 
 

Udendørs askebægere – Lene har fundet nogle. Det er fedt. Fælleshuset betaler for dem. 

Lene har fedtebrød (veganske) med næste gang. Vi kan ikke vente. 

 

 


