
Referat af bestyrelsesmøde fredag 06.08.21 

 

Tilstede: Carmilla, Christian, Ulla, Lene, Joakim 

 

 Godkendelse af referat 

 Referat Godkendt 

 

   siden sidst. 

 Helhedsplanen (sommer aktiviteter) 

Trafik i børnehøjde – med spisning efter – det forløb fint og 

fredeligt. 

Motion med DGI-huset, ifølge DGI er det hos vores afdeling 

hvor der flest børn med, Camilla har haft fat i flere af børnene 

og fået en god snak med dem i den forbindelse, med positive 

tilbagemeldinger fra både børn og forælder. 

 

 Molokkerne + Den røde kasse 

Bo har fået lov at opkøbe et parti af nogle lugtsugende blokke 

til at prøve at afhjælpe lugtgener. 

 

 Nuværende projekter 

 Indvielse af fitnessplads og vejfest – 11/9/21 

 Fitnessplads: 

Vi inviterer nogle af hovedpersonerne bag projektet til 

indvielsen. 

Joakim prøver at finde nogle der kan komme og instruere i 

træningen. 

Liste + madbillettere til pølsevogn til indvielse (Christian) 

Øl og vand sammen med indkøb 



 Vejfest: 

Lene og Henrik har sørger for grill, live musik, de snakker med 

Rasmus om flere pølsebakker. 

Camilla søger for Gøgler om aften. 

Henrik stiller Anlæg op til ”stille” musik under kaffe og kage. 

Ca. 15:30 bliver der ryddet op og gjort klar til aften. 

Aftensmad ca. 17:30. 

Fest udvalget laver skitse over indbydelse. 

 

 Huller på p-pladsen 

Vi appellerer til at de bliver udbedret straks – de er ved at 

være store. 

 

 Anlægsgartneren (fremtidigt arbejde) 

Camilla har snakket med René og Karsten Brandt 

René bruger en masse tid på at holde blomsterkummer i bund, 

og få styr på højen, og vande frugttræer, Camilla afventer svar 

fra Karsten. 

 

 Cooktoppen 

Christian tager fat i Karsten og få sat Cook top på som forslag 

til afdelingsmøde. 

Camilla afventer Karsten på muligt tag. 

 

 Låger til Cykelskurene 

Karsten????!!!!!! Vi mangler stadig svar fra dig.    

  



 Kommende projekter 

 Renovering 

Aftale møde efter afdelingsmøde med C&V arkitekter. 

 

 Fældning af træer 

Bo har været henne og markere de træer de skal nedlægges. 

Det bliver ordrenet af professionelle  

 

 Retning af fliser 

Intet nyt endnu, dog de meget slemme steder er udbedret. 

 

 Tørresnore 

Der er bestilt nye i bedre kvalitet. 

 

 Låg til sandkasser 

Intet nyt. 

 

 Trekanten foran nr. 18 (evt. bebyggelse) 

Intet nyt. 

 

 Bålplads 

Intet nyt. – Joakim prøver at finde inspiration 

 

 Asfaltering af p-plads 

Intet nyt. 

 

  



 Afdelingsmøde 

 Planlægning og afvikling 

Pølsevogn vil være der fra 18-19, ingen pølsevogn i pausen – 

for at korte tiden ned. 

Camilla søger for Øl & Vand. 

Chips / Peanuts 

Vi mødes i bestyrelse rummet 17:30 og får gjort klar.  

 

 Forslag til afdelingsmødet (Hund, generelt) 

Når vi ikke at se på – vi forventer der kommer en masse fra 

beboerne. 

 

 Evt. 

 Beboerne ved blok 1, nr. 3 – 5 har appelleret til 4 nye frugt ud i 

mod vejen der hvor hækken er skåret ned for at give udsyn. 

 

 Næste mødedato 

 Aftales ved afdelingsmødet. 


