
Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 5&6 Glentevej blokke og huse  

v/ Christian Yde, Formand 

Glentevej 12 st.tv.  

5700 Svendborg 

E-mail: bestyrelsenafdeling5og6@gmail.com 
 

Referent Dennis Andersen 

Den 06. september 2020 

 

BESLUTNINGSREFERAT  

af dagens møde nr. 18 

 

Mødet fandt sted den 06. september 2020 kl. 19.30 – 21.00 i fælleslokalet Glentevej 3 

kælderen.  

 

Til stede: Christian Yde  

Martin Svendsen  

 Dennis Andersen  

 

Christian bød velkommen til mødet. 

 

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på markvandring 2020  

Bestyrelsen, varmemester Bo Jensen og inspektør John Toftning 

afholdte markvandring den 11. maj kl. 13.  

Følgende punkter er væsentligt at fremhæve ved afd. 5 blokke:  

A. Altaner og baldakiner over opgangsdøre skal males i 2021, der 

stilles forslag til afdelingsmødet senere i år om at beholde den 

eksisterende farve, eller skifte farve til en grå farve der passer til de 

nye inddækninger ved tage.   

B. Der indhentes pris på udskiftning af kældervinduer. 

C. Bede hvor bunddækket er mere eller mindre gået ud, genplantes, 

gerne efterår 2020 og 2021. 

D. Berberishæk ved vendeplads fjernes og der sås græs i 2020. 

E. Ved blokke hvor der er perlesten mellem græsplæne og blok, 

fjernes perlesten og der sås græs ind til blokken, i alt 4 blokke. Der 

indhentes pris på at lægge fliser langs blokken som flugter med trin 

til kælderværelser i 2020.   

F. Grønne områder skal generelt have større opmærksomhed, 

vedligeholdelsesniveauet ønskes hævet.   
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Følgende punkter er væsentligt at fremhæve ved afd. 6 huse: 

A. Opgange og fællesarealer i kældre pletrenses og pletmales i 2021. 

B. Udendørsgelænder/hegn i jern ved trappe til kælder afrenses og 

males i 2021.  

 

3. Ekstraordinært afdelingsmøde for afd. 6 husene den 8. juli kl. 19 i 

selskabslokalet Skovly Wiggers park 191  

Efter god debat og afstemning, blev det besluttet at plante hæktypen, 

avnbøg. Hække udskiftes efterår 2020.  

 

4. Ordinært afdelingsmøde den 23. september 2020 kl. 18.00 på Hotel 

Svendborg 

Bestyrelsen stiller følgende forslag.:  

 

1. farveskifte til entresitgrå, ind og udvendig på altaner og 

baldakiner, (farve der matcher udhæng samt loft på altaner ved 

1.sals lejligheder) Prisforskel ved et farveskifte til entresitgrå, i 

forhold til det i forvejen budgetterede beløb i 2021, ønskes indhentet 

forud for afdelingsmødet.  

2. at der arbejdes videre med at sikre bedre adgangsvej fra krydset 

Glentevej mellem hus nr. 14 og blokken nr. 10-12. Større varevogne, 

og lastbiler har svært ved at komme forbi de parkerede biler. 

Brandvæsnet kunne kun lige akkurat komme forbi det smalle 

stykke, da der var brand i en af kolonihaverne. Løsningen kunne 

være at, rykke kantsten og hæk ca. halvanden meter ind mod 

blokken og bevare den nuværende længdeparkering. Eller at 

etablere skråparkering ind mod blokken. Prisoverslag ønskes 

indhentet forud for afdelingsmødet.  

3. hvor der endnu ikke er lagt fliser langs blokke, anlægges fliser fra 

sokkel og ud til trappetrin ved kælderværelse, og en gennemgående 

række foran trappetrin, ved kælder værelser hvor der stadig er 

perlesten. Herefter forlænges plænen ud til flisekanten, så den 

daglige vedligeholdelse minimeres. Pris 101.250,00 kr.  
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4. ved arbejder/vare mellem kr. 50.000-100.000 indhentes 2 tilbud  

ved arbejder/vare ved 100.001 og derover indhentes 3 tilbud   

Det er lejernes penge, derfor skal vi gøre vores til at sikre at vi ikke 

betaler mere end højest nødvendigt. 

 

5. Evt.  

Forskelligt drøftet.  

 

6. Dato for næste møde 

29. september 2020 kl. 19 

 

7. Godkendelse af referatet  

Referatet godkendt 

 

 

 

 

 

 

 

 


