
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.16/4-2020 

     Tilstede: Mads, Pernille, Ulla, Joakim, Kathrine og Camilla 

     Afbud: Julie 

 Godkendelse af referat – Referat godkendt 

 Siden sidst – Karsten Brandt er pt sygemeldt, John Tofting har midlertidigt 

taget over. 

Møde med BSH d.11/3-2020 - Der mangler naboambassadører, måske vi 

kunne bringe dette op ved næste afdelingsmøde?  

Der er startet et matematikforløb op for alle i 6. klasse. 

Fritidsmentor, en mentor der kan hjælpe børn i alderen 7-12 år med at få en 

aktiv fritid. Bindeled til f.eks. foreninger, lektiehjælp osv. 

Bydelsmødre ændres til netværk for enlige kvinder, så det ikke kun er for 

etniske beboere. Så der kan skabes et mere bredt netværk for ensomme. 

Godkendelse af ny helhedsplan skal op på afdelingsmøde i 2021. 

- Der er kommet et forslag om en vejfest for vores beboere af nogle beboere. 

De har fået et budget på 5000kr samt kontakt til BSH så de kan ansøge om 

ekstra ved beboerpuljen. Vi venter spændt på et budget og afvikling af dette. 

- Der har i de sidste par måneder været lukket ned for alt pga Corona Covid-

19, i den forbindelse har Camilla lavet en skrivelse med praktiske oplysninger 

og opsat dem i alle opgangene. Desuden besluttede vi at aflevere en 

påskehilsen med en vedlagt blomst ved samtlige lejemål, så beboerne fik en 

hilsen med på vejen. Vi fik en musiker til at gå rundt påskedag og underholde 

beboerne på afstand, så der var lidt muntert i området. 

- BSH har et samarbejde med cykeltutten på Frederiksø, de vil komme forbi 

engang i juni måned (hvis alt går vel) og hjælpe folk med at ordne deres cykler 

og fortælle lidt om projektet. 

 

 Bestyrelsen  

- Jeanette er fratrådt – Julie er tiltrådt i stedet for. 

- Pernille fratræder – Joakim tiltræder i stedet for. 

 

 Nuværende projekter  

Baldakiner – Lys og huller skulle gerne være opsat og ordnet. Husnummeret er 

blevet flyttet. Baldakinerne er ankommet, disse vil murerne sætte op løbende 

som de får tid. 



Spørgeskemaet – Udsat til næste møde.  

Hjørnet på St. Byhavevej/Slotvængevej – Vi har besluttet at fjerne hækken, 

men lave en hæk rundt om bordbænkesættet som står der i forvejen, så det 

bliver en ”hyggekrog” i stedet for. 

 

 Kommende projekter  

Renovering af lejlighederne – Der er givet besked videre til dem som skal 

foretage inspektionen, men disse kan ikke komme ud før end der er lidt mere 

styr på Corona-situationen. (Da de skal ind i nogle lejemål). 

Kildesortering – Rekvisitionen er sendt afsted på 2 * 2 sektioner med 2 rum i 

hver beholder. Afventer levering og etablering. 

Legepladsen – Der er kommet nyt faldunderlag på.  

De 3 forslag som vi modtog på forbedringer og udvidelse har vi besluttet at 

takke nej til.  

Renovation – Der er kommet et tilbud fra kommunen om at de vil og kan 

komme ud og introducere de nye tiltag og sortering af affald fremover. Dette 

syntes vi er relevant for vores afdeling, så vores beboere får så mange 

oplysninger og råd før det bliver etableret i vores afdeling.  

Joakim står for kontakten til Kommunen, så vi kan få sat disse introduktioner i 

gang. 

Kummerne – Gårdmandsteamet må og vil ikke passe dem yderligere pga den 

tid der skal bruges på det. Vi har både undersøgt om vi skal have et eksternt 

firma på eller om der kunne gøres andet. Vi prøver nu at bruge det grove bark 

som der vil blive lagt i alle kummerne til efteråret, for at se om det hjælper 

med et bunddække. Dette vil være billigere end at tilkøbe et eksternt firma til 

at passe dem.  

 

 Team 2 - Mødet d.21/4-2020 er aflyst pga Covid-19. Ny dato kommer, når der 

er mulighed for at afholde mødet. 

Der er indkøbt gave til Verner og der vil desuden blive indkøbt gave til Bent 

murer. Disse får de overrakt d.30/4-2020 af Camilla Melin som repræsentere 

Team 2`s bestyrelser. 

 

 Markvandring i april – Markvandringen er udsat til Maj måned, den 7/5 eller 

den 14/5-2020 kl.14. Camilla snakker med Verner og Karsten/John om hvilken 

dato der passer bedst. 



 

Enggræs på boldbanen mangler stadig. 

Stabilgrus mangler stadig til parkeringspladsen! 

Udbedring af græsplænerne. 

Rengøringsfirmaet. 

Vi har snakket om at kigge på den gamle trappe ved parkeringspladsen om 

den skal fornys. 

LED belysning ved kældernedgangene og for enden af blokkene ved de ulige 

numre. 

Kildesortering for enden af blokkene. 

Evt. andet som vi ser på markvandringen. 

 

 Evt. – Lave skrivelse til Borgen ved næste møde angående 

arbejdsgang/processen osv. ved tiltag i afdelingen. Arbejdsgangen skal være 

mere klar og tydelig, så vi som bestyrelse ikke hele tiden skal tjekke op på 

tingene og ved hvornår og hvem der står for hvad. 

Der har været en del henvendelser i forbindelse med folks katte i vores 

afdeling. Beboere som har katte lader dem gå frit omkring både ude i området 

og i opgangene. Dette er til gene for andre beboere. Vi opfordrer beboerne til 

at prøve at føre en dialog med ejerne, hvis dette ikke er muligt må de jo 

indgive en skriftlig klage. 

Der har desuden været et par steder hvor cigaretskoder har været smidt ud af 

folks vinduer, så det har lignet et askebæger i kældre og blomsterkummer. 

Dette har gårdmandsteamet italesat for beboerne og de er blevet bedt om 

selv at rydde op efter sig. Dette bakker vi op om, da vi som afdeling ikke 

kollektivt skal betale vores teams løn for at rydde op på den måde efter andre. 

 

 Næste mødedato – Da Joakim har eksamener i den periode vi har drøftet for 

næste møde, skriver Joakim i vores messengertråd, hvornår det passer ham. 

Det bliver engang sidst i maj først i juni.  

 


