
SAB - afd. 7. St. Byhavevej 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 26/9 2013 

Referat: 

1. Formanden bød velkommen 
2. Fremmødte: Formand: Otto Wikkelsø, Bestyrelsesmedlemmer: Sabine Stenner og Maria 

Rasmussen 
3. Siden sidst: Afdelingsbestyrelsen ønsker at Wulffen benyttes mindst muligt på 

flisearealerne. Bestyrelsen udarbejder et forslag til næste ordinære beboermøde. 
-Otto har været rundt med John Tofting og inspiceret cementfundamenter, flisearealer, 
områder hvor der står vand efter regnvejr og generel oprydning i området. 
-Otto har aftalt med John Tofting at priserne i vaskeriet skal indexreguleres 
-Da storskrald var efterlad efter 15/8-13, kontakter Randi, Sabine Stenners mor på Sabines 
adresse 15. st.tv. og truer med en faktura hvis hun ikke fjerner skraldet dagen efter d. 6/9-
13. Sabines mor protesterer naturligvis. 
Vi finder det uholdbart at kontakte en beboer uden dokumentation og særdeles når det er 
3 uger efter dette er blevet lagt til storskrald. 
-Slutblik i hoveddør ved nr. 19 er blevet skiftet d. 25/9-13, men blev bestilt gjort d. 10/6-13 
pr. mail fra Otto til John Tofting. Beboerne, inkl. Otto har tidligere bedt Verner om at få det 
lavet uden resultat. 

4. Ny vaskemaskine er indkøbt il vaskeriet. 
5. Otto har holdt møde med LA. (anlægsgartner) som kommer med priser. 
6. Fibernet er blevet installeret i bestyrelseslokalet og beløbet betales af 

afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. 
7. Der er sagt ja tak til tilbud om måtter ved rutchebane på ny legeplads. 35 m2 Ecoscape 

Grass Green 18 656,25 kr. 
8. Juletur ok, hvis pengene er til det. 
9. Intet nyt fra Guldfeldt mht. skur til storskrald. 

Rundstok ved vaskeriet er blevet skiftet d. 25/9-13 
10. Næste møder: 4/11-13, 6/1-14, 3/3-14 

Vi spiser og gør klar mellem 1 8 - 1 9 
Beboernes "time" 19-19.30 

11. Drøftet at Elmevænget ikke vil være med i parkklipper, skal de have lov til at sige fra af 
princippet om deling af ting? Hvor går grænsen? 

Referent: Bestyrelsesmedlem Maria E. Rasmussen 


