
Bestyrelsesmøde 05-09-2022 kl.19:00 
1. Valg af formand, næstformand og kasser. 

Martin Svendsen valgt som Formand. 

Frederik Sakskilde valgt som Næstformand/sekretær  

Jette S. Exner valgt som Kasser. 

Martin Svendsen og Frederik Sakskilde sidder for 2år i bestyrelsen og Jette S. Exner sidder for 1år i 

bestyrelsen. 

 

2. Opfølgning af afdelingsmøde 

Vi har gennem gået forslag, hvad er blevet godkendt og hvad er ikke blevet godkendt. 

Snakket omkring forslaget omkring besøg af hund i afdeling 6. 

Der er 4 forslag som er blevet vedtaget, vi som bestyrelse vil holde øje med, i løbet af 2023 

Forslag B - Isolering. 

Forslag E - Hunde reglen. 

Forslag F - forslag om ændring af beplantning.  

Forslag K – Skraldespandsstativer. 

3. Hvad vil/skal vi opnå i resten af 2022 og hele 2023. 

• Der har været snakke omkring en juletur til Flensborgs julemarked samt grænsehandel for beboer, 

efter det er blevet nævnt til afdelingsmødet at der var ydret ønske om en tur til Tyskland. Der vil 

blive sendt en folder ud omkring interessen for dette. 

• Vi tænker at udvide muligheden for at træffe bestyrelsen i fælleslokalet, til en gang om måneden, 

nærmere dag og tid vil blive omdelt i postkasser til alle bebober. 

• Referat vil fremadrettet blive omdelt til alle beboer i afd.5 og 6 i papirform af bestyrelsen, det vil 

dog forsat være tilgængelig online på SAB’s hjemmeside. 

• Suppleanter skal fremadrettet deltage til bestyrelsesmøder. 

• Affald i afd.5 skal ikke placeres på de gamle skraldepladser, det skal smides ud hvor det høre til! 

Der omdeles folder og flyver omkring hvordan affald sorteres, hvor det placeres, hvornår det 

sættes ud samt omkostninger for afdelingen ved forkert placeret affald og manglende sortering. 

Storskrald finder sted den anden torsdag i måneden. 

• Elforbrug ved udendørsbelysningen i afd.5. Tjek af sensorer. 

• Garageanlæg, udskift af pære og styringen af belysning, tjek skumringsrelæ, vedligeholdelse af 

garageanlægget, drift og vedligeholdelsesplan, økonomi og bestemmelse af anlægget. 

• Velkomst til nye beboer fremadrettet. 

• Parkering på glentevej, hvor er Svendborg kommune og SAB med dette? 

• Fælles aktivitet for beboer. 

 

 



4. Markvandring 2021 og 2022, opfølgning og gennemgang. 

Vi afventer SAB med opfølgning på markvandringsplan. 

5. Fjernvarme og mulighed for optimering af varme anlæg. 

Vi ønsker at invitere Sten Mørk til samtale omkring varme anlæg i afd.6. 

6. Dato for næste møde. 

19-09-2022 kl.19. 

 

Referat er godkendt. 

 


