
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 21.11.16 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 286 

 
Kig forbi: Ingen besøg i dag grundet besøg 

fra udvalg. 

Mødedeltagere: Peder, Gitte, Christian, 

Camilla, Inge og Kristian 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

 

19-19.30 Besøg af Aktivitetsudvalget 

19.30-20 Besøg af Haveudvalget 

 

5 min pause. 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden / Camilla/ B (3 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Godkendelse af referater / Camilla / O (2 min) 

b) Søstykker Nymarks Alle (mail fra Lars Bertelsen) / ALLE / B (10min) 

c) Peder /O (5min) 

d) Vintervedligehold / Peder / B (10 min) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser (15min) 

5. Nyt fra udvalg 

6. Div. tiltag og indkomne forslag 

7. Godkendelse af referat / ALLE / B (10 min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt. 

 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Godkendelse af referater / Camilla / O 

(5 min) 

Når der udsendes referater, er der en 

forventning om, at der kommenteres og 

svares inden for udstukne tidsfrist. Dette 

bedes overholdt, så referater kan indsendes til 

øjba, uden for lang ventetid. 

 

b) Søstykker Nymarks Alle (mail fra Lars 

Bertelsen) / ALLE / B (10min) 

ØJBA og bestyrelsen har modtaget mails om 

at vådområdet ved legepladsen, går over 

bredden, når det regner.  

 

Vedligehold af vådområdet påhviler 

grundejerforeningen Nymark. Formanden for 

grundejerforeningen Nymark vil undersøge om 

de bunker/tuer/sten, der holder vandet 

tilbage, kan/må skrabes væk maskinelt.  

 

Ved afdelingens opstart blev det tilladt at 

udvide haverne op til ca 10 meter uden at gå 

ind på offentlig område. Haverne i blok 8 er 

udvidet helt ned til vådområdet, som er 

offentligt område. Lars Bertelsen er ved at 

undersøge, hvem der har givet tilladelse til at 

haverne blev udvidet ud i offentligt område.  

 

 

c) Peder /O (5min) 

Har overvejelser omkring at trække sig fra 

bestyrelsen, fordi han oplever at det er tungt 

at stå med nogle af beboernes uindfriede 

forventninger omkring drift mv. af afd. 21.  

 

 

 

d) Vintervedligehold / Peder / B (10 min) 

Christian (370) står for evt. snerydning året 

ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder skriver en 

mail til bestyrelsen, 

når han har hørt fra 

Lars Bertelsen. 

 

 

Peder tænker over 

sin position indtil 

mødet i december.  

3. Økonomirapportering  

 
  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Bestyrelsen svarer på indkomne mails. 

 

Der er kommet henvendelser omkring 

vådområdet og vand i tilstødende haver. Der 

er flere ting der skal afklares omkring 

området. Bestyrelsen arbejder på sagen, men 

afventer oplysninger fra ØJBA, Kommunen og 

 



 

grundejerforeningen Nymark, før der kan gås 

videre med sagen.  

 

Der er kommet en henvendelse omkring 

bekymring af evt. farligt net på sandkassen på 

legepladsen. Bestyrelsen må som opstart 

appellere til at forældre i afdelingen, snakker 

med deres børn om brug af sandkassen og 

nettet. Og derudover at man som almen 

beboer er med til at huske at sætte nettet på - 

også hvis man ser det ikke er på sandkassen. 

Vi håber at problemet bliver løst på denne 

måde, ellers vil vi tage det op til 

genovervejelse. 

5. Nyt fra udvalg Aktivitetsudvalget: 

Udvalget kører videre med de 3 store 

aktiviteter som har været tidligere - 

(fastelavn, jul og sommerfest). Det er dem 

som kommer til at stå på kalenderen.  

På det løse vil vi prøve at invitere til flere 

bålaftenener.  

 

Næste år fylder afdelingen 5 år. På ideplan er 

der et par tanker om, hvordan det skal 

markeres/fejres. 

 

Spørgsmål til udvalget;  

1) kunne laves fællesspisning ved bålpladsen?  

2) har i undersøgt årsagen til hvorfor folk ikke 

kommer? 

3) kunne det tænkes at folk ikke føler sig godt 

tilpas ved sommerfesten, fordi de ingen 

kender? 

 

Tanker fra udvalget; 

Når aktivitetsudvalget inviterer til fælles 

samvær, er der en hel del arbejde omkring at 

planlægge og udføre. Der er et ønske om, at 

der er flere der byder sig til ift. at få 

aktiviteten til at glide. 

 

Det er svært for udvalget at se, hvad flere ting 

der skal inviteres til i løbet af året. Med 3 

”traditionsaktiviteter” og de i forvejen 5-6 

arbejdsweekends, som også fungerer som 

samvær på tværs, er der allerede rigtig meget 

fokus på sociale aktiviteter i afdelingen.  

 

Haveudvalget: 

Der er ikke fremmøde fra udvalget. Udvalget 

har bestået af Thomas, Anette, Kirstine og 

Peder. Kirstine og Peder har trukket sig fra 

udvalget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal vælges 

nye medlemmer til 

udvalget, hvis det 

skal fortsætte. 

Samt hvis 

afdelingen skal 

kunne gå videre 

med indstemte 



 

 

 

 

 

a) Teknisk udvalg 

          I. Læbælte / Peder / O (10min) 

Formanden for grundejerforeningen Nymark 

har nogle information, der indikerer, at der 

skal være et naturligt læbælte. Han vil 

undersøge hvad dette indebærer. Når det er 

afklaret, vil grundejerforeningens gartner 

komme og klippe ned i det omfang det er 

tilladt. 

 

          II. Grøft og sti, indhentelse af 

tilbud/økonomi / Peder / B (20min) 

Grøften i læbæltet ved stien rundt i området 

skal reetableres. Dette for at undgå mere 

vand i haverne. Grøften ligger i læbæltet, 

hvorfor gravearbejdet besværliggøres. Dette 

kan gøres via ØJBA og Danjord, eller vi vil 

kunne gøre det selv i afdelingen. Udgiften 

påhviler afdelingen, alt efter løsning, kommer 

regningen derefter.  

forslag til de grønne 

arealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen skal 

have talt med ØJBA 

om, at de har 

negligeret deres 

tilsyn.  

Punktet føres til 

referat i december, 

hvor Kristian, Allan 

og Kim inviteres 

med.  

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

  

7. Gennemgang og 

godkendelse af referat 

Referatet læses højt for fremmødte 

bestyrelsen. 

Det godkendes! 

 

8. Eventuelt  Punkt til næste møde er nye tanker 

omkring økonomi. Christian 

præsenterer. 

 Kalendertjek. (Camilla sender div 

oplysninger til Thomas Rotten) 

 

 
Mødet den 5.12. holdes ved Inge i 286 
 

Mødet i december er UDEN beboerbesøg. 


