
 

Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 5&6 Glentevej blokke og huse  

v/ Christian Yde, Formand 

Glentevej 12 st.tv.  

5700 Svendborg 

 
Den 26. september 2018 

 

 

 

BESLUTNINGSREFERAT  

af dagens møde nr. 1 

 

Mødet fandt sted den 26. september 2018 kl. 19.00 – 21.00 i fælleslokalet Glentevej 3 kælderen.  

 

Til stede: Christian Yde  

Martin Svendsen  

 Dennis Andersen  
 

Christian bød velkommen til mødet. 

Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer. 

 

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Godkendt 

2. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen   

Dennis udarbejder et udkast til næste møde  

3. konstituering af bestyrelsen  

• Christian valgt til formand  

• Martin valgt til kassér 

• Dennis valgt til næstformand og referent  

4. Opkørsels ramper ved indkørsel til husene 

Svendborg kommune har renoveret fortov samt kantsten langs husene på Glentevej, 

dette har medført at nogle af beboerne oplever, at bilerne støder på opkørslen til 

indkørslen til husene. Christian snakker med inspektør John Tofting SAB med henblik 

på at tage kontakt til Svendborg kommune for at forbedre opkørslerne.  

5. Husordenen  

I nogle af opgangene i blokkene står der sko, skostativer, barnevogne etc. Bestyrelsen 

gør venligst beboerne opmærksom på at dette ikke er tilladt, der må ikke stå noget i 

opgangene. Bestyrelsen gør opmærksom på at barnevognsrum er til barnevogne og 

klapvogne og intet andet. Knallerter hører hjemme i det anviste knallertrum under 

Glentevej blok 2-4.  



6. Legeplads (faldunderlag)  

Faldunderlaget på legepladsen som består af en gummibelægning (gamle bildæk) smitter 

af, John Tofting har sendt en orienterings skrivelse til bestyrelsen med forskellige 

løsningsforslag. Bestyrelsen er enige om, at vi i første omgang løbene besigtiger 

legepladsen og derfra tager vi stilling.  

7. Hvad vil vi arbejde med i afdelingsbestyrelsen  

Bestyrelsen ønsker at se fremad, vi vil arbejde for fælles bedste uanset om det være sig 

blokke eller huse, vi er bestyrelse for alle i afd. 5&6. Vi opfordrer beboerne til at bakke 

op om den bestyrelse beboerne har valgt.  

 

Bestyrelsen ønsker at tilegne sig de nødvendige kompetencer for at varetage opgaven 

som afdelingsbestyrelse. Vi agter at deltage i relevante kurser og temadage, for at klæde 

os bedst mulig på til opgaven. 

Bestyrelsen ønsker at lave forskellige arrangementer og aktiviteter for at udbrede og 

støtte det sociale samvær på Glentevej. 

Bestyrelsen vil nøje følge op på det vedtagne budget for 2019, samt de vedtagne forslag 

på årets afdelingsmøde.   

8. Kommunikation og information  

Bestyrelsen ønsker at nå ud til alle beboere, vi vil synliggøre vores referater og relevant 

information via opslag i vaskeri, udendørstavler samt på SAB´s hjemmeside under 

Glentevej.  

Bestyrelsen ønsker at der på SAB´s hjemmeside under afd. 5&6 laves et menupunkt 

”afdelingsbestyrelsen” til venstre, hvor referater og anden relevant information 

forefindes.  

9. Evt. 

Bestyrelsen ønsker at drøfte sammen med varmemesteren, deres behov for antal garager 

til materiel samt friareal til affald m.m. Dette for at sikre de mest optimale forhold for 

både varmemester og beboere.  

10. Dato for næste møde 

Den 3. oktober 2018 kl. 19.00 i fælleslokalet  

11. Godkendelse af referatet  

Referatet godkendt 

 

Referent Dennis Andersen  


